


 سالد اد ی رک ۰

 ایف هش,) رنه مش

 ۰ زر ناسا 2



 دنک حاود را دهاوخیم سناب از نربا ۱

 بوضوم نیده رط اد قبوشت و وط

 دشا نام
 هنبااب هیفانیم یان]

 گدیدج هدیه مسر دوخ شر ادب دچ
 هدوب باس نونک ان هک دی

 ریدقتار .ناشیا لمع نیزام
 ردزین نیریاس

 اب مادقا

0 
 و ثعا
 مبدا ودیعاو ميکبب
 / دنب وجیسات ناشباب دارا

 هانشوه سشکد یافآ .
 لاویتف رد تکرش تبج ۳
 رگید زور دنچ ات , ناب یادم

 دو رم هسنارغ

 هویشود لبق بش دنچ
 رتاشت زا یکی ةشيي رنه هک یناوج

 یا رب یمهافتهوسز ورب رثارد تساه
 ودزایو .دوشیم فبتوت تعاسنچ

 لولحم شناوچ دزمات هک لبت لاس
 اردوخیدأع لاح ؛ درک تونو دش
 ارووخ تاق وا رتشی و هداد تسرزا
 -یمكاب رتندبشک و هباشون فرع
 اب ای وک هلصاح مهافت ءوس دنارذگ
 تسا هتشار طابث را رجخا رما

 بول ک هنیس نامزاس ۰
 « یراچ لاس هامروب رهشرد ناربآ
 ون ملیف هد «یلامنیس لاوبنسف كپ ی ع

 شپامن شرمپ راپ نپ را يام
 یراک

 زور دنچ تدحو یا ۰
 هنشاد راهظا یسوصخ ف کی
 شک اخ والطو راک هنافسانم هک سا
 «لوسوسروضو بریم

 ان تهچ نیمب و هوب هب ب
 یرورا» مس ۱ سیپ رکی دزدد *#

 ربخ نبا راشتت ارئارد

 یاربالاو رک د مزاچاابن

 یرنچ پورت اب
 , هتناب شی یوب تبع 9

 اررتات هشيب رنه نیا | رچ

 زا «رتسفاخرپز شنآ هتتح ودز ور همانشیاسن یا هنش رصع
 دشدهاوخ هنتادگاشات ضرمم 4امنیس ءراتسو هلحم فرط

 ربخ وا دنسب ون و دبا رج نا ریدمزا

 یک عز

 هنلج نیارر تک رش تیچ نازاک
 ء تسا مضع ] لب ی سی یاشار

 نابچ دنووخ و هدرگ ناونع زر در یر و رج 7
 تسا هرومن بیذگن زین

 ناب رظان خیاهاه یا ۰
 هدنسونو یگدنزو ملبف هلجم ریدم
 یشآ هع رق رو هک تالجم یئامنيم
 هدش هتعانغ مزای رسو هقیطو ماظن
 ّ تشگ ما زعا تصدخب و وب

 یگشفهتالجمزا یکیرد ۰

 سنایزازنرب |جاودژاب مجار یحرش
 تیلاسف یلامنیسرومارد هکیصعشاب
 نظ نوچ , روب هتفابراشتنا هنکیم
 یا هچونم ناکدتناوخ بام

 همچا رم ناشیاب ,دشيم یسواک رثک
 و مسن _نمصخش نیا هدنتفگم بر وسن

 ریدعو زابتماحاص

 نایتسلاگ رورباپ

 یراکمهاپ
 تراهک ات رب ور

 - لایر ۱«هرامنکت
 جم بو مو

 تخاسیگن ر روا

 متاخنیاب طو رم تاعوضوم هل وصا
 تساهدش ,نوفدمو _هورمنمررظن زا

 نویسبک هدنب [ هنفهایوگ ۰

 لیکشت روثک ترازورو یصوصخم
 مدش فیق و یاهملبن راکت هک ووشیع
 لس یکدیسر رغآ لاسکب فرظرد
 یمهدنیان نوپسپمک نیارد .ددوآ

 زی اهمیت نا نایحاس ف رطزا
 تشاو دهاوخ تک رش

 ژورنل ومامنیستک رش ۰

 متسبس نیرخآ یاههاگنسر ادیدج
 و تسا ءدوش دراوار ملیف ژالب ور
 مادفا : مزال تایدقم هیهنزاسپ

 او یاسر

 نامرآ4 هیقاثرم یدهد هبده -

 ؟ دند رد فوت

۳ 
۷" 

 یا ۳

 ن یی #
 رگ دهاوخ +

 میتتس تاصساش فالخ رب ملبفنب

 و نخ ی ۰
 یک

 اش تشاهیم راه

 اتسخو یک .نآیض هک ملیف كم
 هدخ پاچ یسورح سابلاب نیهشو
 روورب یعج الم زد یهکآنحلر
 تفح و گر اون اخطیحم رو, لروا هلهرو
 نیا ام) + هروآ دوجوب ,یت هشفانم

 ( تب ی یخوخ اوریخ
 یسفارثلکن سح یاقآ ۰

 واهظا« وبا رعو فور هدنناوخ
 سراب وی روتسا نیا وئس تسا هتشار
 زا یکبرو هک دناهو وما را رصا ملیف

 تک ر شوم رونسا نیا هدنب۲ یاهسلیف
 مک

 تانأی رج صوصخ رو ۰+

 تاسات , یروسا منا طوب رم
 : درارراشتا نانچه شیقو هخ
 یدروسا مناخ ناکیرزت زا يلهمع
 سما خیرات نیالت هک ن رادمراهظا
 غوشوم نباو هتفان موتو نالط
 یووسامماخووخ, دییاتروم |رهاظ
 هشابیم زین

 اله ,رضاح لاحرو ۰

 هی رتاتن و امنیس فورمم هشیپ رنه
 اب هکتسا یتاگشیب ره هلجزا
 یو ریز وراد راک ورس یرتسکد اد

 یلاتیس ناکدنسون زا یکب هلع
 تسا رارق و هرون یوغر همانا
 هک یرجام نیا هطوب رهن ورپ
 ووسب .ههاوعت ادصورسیب املس
 , وو زکج رطمیوورب

 راهط|مشنحم هلاژ مناخ ۰۰

 سیزادح هوبرارق : تسا هتشار
 کن ساب ردقو نارهن تان ی
 هتکیم یناررکر اگ یسواک رتکو
 یلب یلو هریک دارق ص یور
 اوروتسر "لاو تک



 ناد رگ راک كاب زا لیاجا ووغرد نآ شو را دننکسپم یلبب ش

 ههاوخ رالونوپلیم هدب رس افلب رمآ
 هل ر رب

 و. شیپ یددج 6لینسا

 هل |نچ مدلبا - نیا ناد رگ راک ناگرل راکت رپ یا« وبط» هبح
 ۱ ی وب دواس|هزأا لوصحعم ودناو رگ را ۱ و ۱ و

 ج راغ یاه هلئعص یرارربابف یا ۱و ادمین هت كل رب
 کن را زالبق 4۱ او ناروا ۲ 1 و

 لب ن مو 4 یلب ران )اپ و ناروا رب ضا 1 1۱ . روتن رگ ام
 و : ۱ ۱ اد« یااوا و رب ءایلو هم ۱

 و ین اجلیمهرروما بناهشن الا راف ؛قابب ز زاالعا لیتسا ددک یی ربا «رانگ اهملیف

 اهنآ . اددوخ ثبلاملاس نپمایس هنشدگ ۱ ٍ ]ار
 ن ۲ ۵ لیما ةندب رف (رنیگ) یلل هک تسا ۱ اب ایل او مابا رد قزاب

 ی تشگراب هوارتاو .. یهدتشاب مسارميام ملیف و امنپسرد : ۱ : الالپ_یراه و ملپ !یل رجا
 زاب زا و یا هنافشاع یا رچامو هوشیما یسناربز اب یداهدملپا و. ندنل یلرجا

 رگ مارام , لاغرم اطا رث نشچ ندب یپییم ۶ ونرب اپ یارب رجنپ رک ثراوتسااب
 رگ ماد ۳ ۳ ۱ ره زا یاءده روا هه نشجرد 0 (ولدب ۵ ۲ ۱۹۱ ۲

 وسز رپشرگ رداج ۲ ان درگ ِ ۹ اضوشن الا بولجو نافن ال اب ثفا رل منسپپ نف_ سگ رف
 ۲ هلباوو دوی تفو رس نانادرگ زار ناگکش هتسجرب یاههنانفی ابن 5 اب هسک یلاس اپ و زا یطردرا

 1 لاو از وفا وم نباو ههندوب هدرآ ثا رغ | ید وس رپمهرا ۵ل رب !اتبن »و

 دنتفگ هاب رب یفورل هار ست
 دو لب اسزا شک ییلبخ هد رگ جاردزا

 هسک دو ۱۸۲۷ لاسرد «فو را»
 ]يل ۲ نروپسالب و هد هتش وا رلشی«

 نت شنقر راشپ و بک یم یزاب ابیلپ

 قروطب ادوشیم یراب# اغ بفو رصس»
 ماپانپا ثب

 تحاص ارروغ ملپف نیل را دا ثروصب و « رلدآ یدابو عرض
 را ۱۱۹۴۱ لاس هپول زرد شضک وسا یناپمک ردرلاک ین رو ) هدبام راهظا یسپلگلا نیدنتدم هآ

۲ 
 تنی زن یق ۹

 # دلچرک راس دا قرومطم یلاج ..رظنب یملهنآ تیفق ور هدش هتاب _ت ۳ 9م ) نو
 ۲ را نیمهب رگ اوهداد تر زا ارروغ

 سا یياهقفره ممظع و همآ را زابب دس رپم ی ده
 اسسایور هدنپ آ لاسالدو رب

 رگید اس ۱ هیشک دنهاوخ طخار

 شرسمه هسلشا تلعب وا هاب رگیف

 رها راغارشناف وا رتهپپ ات آ

 هاثپ یلکلا ناب ورهب هنارذگم

۲  

 7 روت 177۳9
5 ۰-9 

 هدف لیلا و روجن ر ثفع» هدر

 لینسا ؛ تاعپاه نیا مامئاپ

 روزاداتسوم ارانبب ] یف رسعزوله

 یو هاگ كر اروا دهها رغم

 عاودزا نپ | رعق هگ هد آ یبهرب روطما

 گشاد سد گن مه ی ًافپلب

 لب ,وء راکتهاش ثاپ
 ملی ۰ راظت۱ اهنهدرا سب

 4۸ارآ سون ابا برنج زوم

 ش "

 :روابگ یرتبم تسک رشو :ناگرلآ

 وشوج لر زب هند رنع

 ی رب را ناج و یصای و اهور

 قبط ؛ملیفنیا ده هیرادگ یفب امن

 سک وا یوبولسا .نابحاص یظن

 زا اب رومملبف نم یک ریزب منتسب نی

 هدرد دون لاهبات امنپس هک سا
 نسنا

 زار هو الا ارت ۲ قاب

 و 4۱ امهالآ ما» هنسج ,پ راه ارد

 و دن اهیریگ رادمان لند خرهو
۱ ۳ 



 ودلارب دب دج پیر

 ناوج شیب رله < را راک زبج»
 وب رزب ولت ر ووشم همان رب هایت شوغر

 رو قزاپ اب !.رجا هک, اپ ررامو

 | هی زی
 وات روادصر رص نواب لبل لاسرد

 هک ازا لا اف .تس او رپ راک نا

 رول ۱ یهنارب و یا رب یبجا رقذل»

 دشدهاوخو و ربا اه براش

 هات [ زا لبف ناگ وا آ و۴

 ردنا رم ار 4اران راس

 هب ار[ شاد موم

 رزاسز وسهرا! «زا
 روزا ۷ رام ربا رب نا

 ۱ را ۱ راگ,»
 ؟نچ ملیف لوا شه ق اپ |

 ۲۵ لار ٩ ییرام نا 7 ۳ زیاد
۷  ۳ 

 لیف نآ رول ار لد
 هیانم

 یر

۴ 

 ز وین را ران ش

 و يسک یلاژ

 اگه رخ دا
 # ب ۱9
 قسناوسا هعاوخ ید دنا

 یرفرهلا4 *
 6 رب# 7

 گرو هاب

 ۱ ودلا رنو رام بوق ر را راک زمیج
 و

 را رونآ آ ویتسا اه همان رب رد

 ۸ادپازا دعب یو ور

 روش یماظا همآ اعه> ي

 ار مروغ شف ۷ ..متسپ رول ا

 «. ماتم قزا

 اد رف ناشطرذ ه رانس
 شا رش:ناآ لا ویلسف رد ل 7

 هنپپ رف هاب زنا وج ه را ناک نیا

 رک دنهاوغ تانالعار یتخپهوخ ر

 ررادهان ۰
 قادربچ> .اسابا نرتسن اب وا

 ورودل كیپاک ارشب وغ راه 4 نوج رد

 نانساسا» شی همب راارد نونآار

 اب شسچ تک | نآ وا 4 یا دل وط م رک

 « نبغاملیف رو 4 یا ید و ایم یدب
 یار[ ناوج سرور شش را ذلا

 سس زلو سررا رس ازویسنارا

 هگ دننکپم اپ اار هفاعل و رآ راواق رز«

 هشرگتباب ش ره رد

 اوز یکم هو نآ و

 سررا هاغزر



 : ۷ یث وگتعک

 لسممزاع لوماس نعیوی#رب

 می وتبم مظفر و وم ءوتسا

 و مست هفایق اب هتیبه لس
 تراک

 ناملاقتساب روخ هتاعضاوتم راتعر

 دی ۲ ی
 همزال تاقرات و تشع والس

 ووتسد : متین ی «ووشیم لت وورب

 یزد رهزآ . دهد ینب رو یاج

 ور هدنخ و یخوش .ميتکيم تصعصح

 یلصا عوضومهکیروطب روتملشب
 یاجهرخدلاب , دورمناموأی زا یلکم

 یربخ ینبربشزا اما دن روآایماو

 ناتسص امراب ترم هاکن و تسخ

 هتخوو رس نآ دورو راظتناود

 ووص

 عورش ار نامروخ راک دیاب

 میورمرواجم قاتاب یئات ود .مینک

 ودم۲ وتفربادصو رسزا تقضحروو

 ویروتصا رتفرنات| نفلتتنز یادص
 رقدل مادنااب لوماس . ميتکبموارق

 مسوو یولج , ووخ یناوختساو

 درادبم مالعا! ر ووخ یک رام] ودنیتسم

 ین اوختساء رهچ منکیمءاگت شنرووصب
 موادمراک ویکتخ هک شاهیتک و
 یقانرثتا نآ یور یسوصموحت
 ارووخروظنم ادا .تسا ءدراذگ

 مییوگیم . متکیم حیرت وآ یارع
 رخ سگ وژات ربر هبهتنم دصق هک
 یچاشامت ثب ناونب هکلطب تست

 ارووختاوأفتاو تاب را یلومم
 مهاوخح رطمتحب وروم ملیت ءهراب رد

 تاراهظاب لباقم روزی شو درک
 ملیفزا تقیخحروو هواد خساپ نم
 . ورک هیهاوخ عافد دوخ

 راپهظا لبع نیازاو ددنخیم
 یلدنم یور يمک .دنکبم تیاخر

 لاوشنیل واهرخالاب و موشیماجباج
 مزاسیم حرطم اردوخ

 ملیف یویرأنس هک میتادیم -
 وهتشوت اصخشار امرپشرد ناقوط

 نتخون زا الوصا . دیاهدرک میظتت
 روشای] ؛دب راد یروصقم هچ ویرانس
 ونیادیم حلاموملطمراکتارد ار

 اخرفادب رادیرگبد روصقعهکتیااب

 اپ ناترظن دروم ملف دیهاوضح
 اپو دوش وریور ینراجت تیقوم
 لیاقو دنزرایوتحمررظن زا هکتیا
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 نایکبچاخلوماس

 هج وتما ریه وم- راظقتا رگن و را ۱هرهش ردناف وط )شی امت

 ۰ دوخ راک یادتبا زا ررعیبا ۰ وزاسیم نایکیجاخ لوماس

 شش وک وهدو گی رودیس راف یامنیس تانک و لا

 ناگن ناگت و هعخاتش !رووع ها رلوهاس ۰ تساهتشا و

 ی اهت فدهن نونک ات رگاو روریم یزوریپ و لامک یوسب
 یا رب رگا زاب «ه ور وابن تسدب لمک تیظف وم و ه دیسرن روح
 لا رد وماسثش یب ؛دشاب یقابیدیما امروشک یامتیس

 + رب ر شایع روان ۷ .تشا ندا وخ یر رب میس .دیما
 لوماس اب یجاشامث تب نا وتعب :هآ5 وک ی وگتشگكب سس
 ؟ و تحب ( اهرهشردرتاف وط ) ملیف نا درگ رک نایکیجاخ

 0 - مب زا و رییم وگتفگ

/ 
 شراکت تعابهکی اءزیکنا -

 ِط هووب یتمیقب :یاهکسک رطاعب طقاپیهک 7 تسکشدشام رهش رو ناف وط یوب رانس

 -یم«فرشو نوخو نم یلق ملع

 یتدمزا دعب رکید فرطزاو دشاب
 نیا نم دصق یریک «راتک و توکس

 تلاض.یزات رتا كب واجب |ابهک دوب

 تسکش ناربج و هتف رک رسزا ارروخ

 یارب . مشاب هووم ار هتشذگ یاه
 كبزا ملیت نیا یوب راس شراکن
 هووب مرظن روم اهلاس هکیعوضوم

 «ماهدرب رجز نآ هراب رد هشیدنازاو

 ووخاب هتسه نم . ماهتف رک ماپلا
 هاوید امعاتجارد هک مورکیم رکق

 بارطضا نونجنیاو تیک یقاو
 امعاتتاریکناییرک هکی اهریلدو
 : ووشیم یشان اجکزا ,تسا هدش

 رو هک دیاهدش هجوم نیارباب

 امرهشرد ناقوطیوبرانس شراکت
 رظت دروم ار یتراجت .تاکت زک ره
 ار نآ یاسا هکلب . ماهداعن رارق
 تب و یعاتتجا عوضوم كب یور

 .ماهواچت انییناور هلتم
 تریح ررووخ_طاعم حسایزا

 ناقوط هک مرو ایم رطاخب مو ریمو رخ
 تسا یتراجت یاهیهگ ]زا ولممام رهشرد

 ایمیلی یبسیترابتخایب
 می وکیم

 دام رغ هزاجا ناب رق َج
 تمضیت راجت یاهپهک آ صرع
 دت |هورک لافشاارابشملیفزا یگرزع
 7 3 اهرقم یمطل مک هراب نیارد

 .ناوتم ارشتسو ۰ دی اب 3 ۹ 2
 :دیوکیمو رروآیمولج دیک ات

 ()۷ جتعوت دن یجا

 رمرو

ِ 
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 لوذیم یعفاو یاتعس ملیف ثب راحیا یارب یعطتتال ۱

1 
 ُه

 ات

 / «عا رهن»

 زا یرایس هک دینک روابءدوش هداد

 ریاسو اهتک رش فرطزا هکتسا
 هد اسملیف نیا هببتوو تاسوم

 روطب اهن] رایرگیو دادعت و تسا
 ِ اضرفدت وشیم هدیو ملیق رد فراحت

 م هکشیاات هتوگچیهنودبیراد ربملیق ماکنهام
 ه تک رش نالف یولباتزا یصاخ رظت
 : . مياهورک یرادریملف افراصت زیت

 فالخ تاروصتبجوم دیابت رمآ نیا
 .ددرک یعقاو

 وا تاحیضوت هک دی ًابمزظنب
 : مسربیع .تسا یفاک

 مرف و یوتحم هک میتادیم -
 یلامانچ صخشب قلمتم ملتنیا
 هطبار ملیف هیجت ماکنه ابآتسا

 هب ابو هتفرگ رظن رد ارودنبا نی
 اش یوتحمو مرف نی رکید ترابع

 +ریخای تسهووجوم مزال یکنهآ مه
 بلج ار وا رظت نم لاو

 . دی وکیمدمب ودنکیمقصت یمک . دنکبم
 ودیکیرد .ریح یلک روطب -

 رظن درومو ما وخل و مرغ ملب هدرب

 اهنسق ریاس ردو دراد دوجو نم

 هتنبک مهزاراک هتشر ردعتم للمب
 نیم نیاردزین مرف هجیتتروو هدش
 نی رتمپمزا .تسا هتقر نی زا

 . دناهدشراک روهقق و تعاب هکباهدیع
 روشک زا جراخب روشن اد ترفاسم هیاب
 تلع دنچو ماخملیف نرو دوجوم
 بیترت نیاب . دوش رکذ اررگید
 ملیف یارب ادتبازا هک ار یژاپ وکد
 راک طساوارد ؛مدوب هتفررگ رظن رد

 طبارش نتق رک رظن رواب
 . مدادرییخ



 هملاطم یارب بار 3

 دامی مزاع هن اوب و وار

 تاففحت

 ملیف ردلوقعم ریغ تاک رحوتراوحز
 نتشووتساهدش هواطا تم

 رد اهارچ نیازآ هک مک تان اب

 هدید ناوارق ام تحب دروم رم

 دراریلیل دمادک ره هتبلا هکدعر
 هناوید ژان وسرپ مجارزاب 1

 مس رم یرازن

 هناوید نیا دوجو یتسار

 یاه تق ریاس یطبرهچ ملبرر
 ملیقزا اروا لررکا ایآ دراو نآ
 ناتسادب یاهمطل , دبورکیم فثح
 + دشمرراو

 هناوید نیا ووجو ؛ دین -

 تسا هیوب روطسم نيا یور ملی
 یاه هناویوووا نیب یاهسافم#
 لاحررهرو .دیآ لب عامنجا یقاو
 حرضم هلجع ملیف نیا هیهنرد انرکا
 ملیف رو ها وی وووچ و تیمها میداد
 , دشپم سوسحم شب

 دوخ لاچیار هناوید هرخالاب

 وروما ریرکی ژان سرو
 : مسی یم .میهذبم هارق ۹

 هیوکیم
 ان هک ی وکی یاب مهژاب

 . تسانش اب یح ی
 وووشار»د ن بف « دین ادیماما

 یجراخ نا رتخهزای ی دنزز اعنارتخ وزایاهدع یکدن ززا

 اش نایمرو دیاش . ماهتف رگ مابلا

 اب هکهنشاب لیبق نیازا یداررفا
 ریقف و رقحم یکدن ز
 غ ورد ارروخ هتسهو هدرک طفحار

 یف رسم نادنسن و رت زا یکی نارتخد

 یلاعزپ,یلاعبجاب اهتبا . دننکیم
 رسا رسو دنهدسن تسدزا اردوخ

 كي زوم , صقرفرص ارروخ تقو

 اصنش نم اما .دتیاشم یبلدمو

 اسب و شق دوومرو هک متکیم قیدصت

 هل یر
 دو متهم

 رظطم .مقیف نیرو هک يا هلتسم
 تارا ناباپ رد هکیزتو دوش

 تسا یقطنمو حیحم الماک دیهدم
 شومارفاریاهکن ابنیارواش اما
 نیارابایآ کتشا نآو دی اءورگ

 هدیاب ولوکیژ ناوج نآار *
 مرجم ای] , هتکب شودب یتاهش

 حالصا یار ابو تسوا یعقاو ناشریهاط.ووخه

 ای « دسرب قتخ دیاب وا هعماج
 اریاهسردم رتخو یاههزیشود َنآ

 , دینکبم# ربت .ملیف ناباپ رد اش«

 رریجاشامت + تسناد ءانک ی دیاب

 زااهرتخو هکیماکنه , ملیق طساوا
 وارق بقتوروم اهولوکیژ فرط
 كرد ار هبنق روطنبا + هن کیم

 وومکرتحو 4 دیدپو ملیفرد -

 شاعچورآب وو یکی یتتص ملاع
 روریمهکیهارزاارواو روشیمرادس
 للس مه تسقتپا اما . ووادیهزاب

 یی اقیاوار هحصدچ نفرنس را

 اضررظن راانزاب نم هک تساسخ
 هنق نابایرو اما .منتس قیدج؛ر
 ار یهار هکلب .مرادن ؟روا هرج

 وار موش تشوت رسو هقر <
 تواضت و مهدبمرارق یجاشات بارم
 وویذعاوخ نیریاسسهم هواشیارد

 هکتبا لتم ؛ ناب رتبوخ -
 تصمص وی راتسراب زو یقاک هزناهن اب
 - یم اه هزاحااب نلاح  میاهدرک

 الماما اهنسقریاسو مرغ ميژادرب
 نان هک م تک ض رعناتتمدخ !رنیا

 .تسیلام رفیاهت ارگ راک زا یکم .یلاع
 متسو فغاو هیشایم صرقابورب

 مرف یادق ار نوضم هکتسا منش
 ایشریخ ام هدن داری! دناهدرک

 یممونحاومرف ملیقتارو هکتشبآ
 روا وغ ملیفیادتبا .تسا مدشن ظفح

 هاخ رد وا ندش یضعمو هناوبو

 ریغ مرقو دن متیر کی اب رارسا
 یووزب اصا , روشیم مورش یراع

 .تسو زا اردوخ هیدخ متیر ملف

 دب7 یعرو فلتخم یاهلکش و هداد

 کیابار ووخ متن مورترو ناسا
 ءوسزا وطم طیحم تب رد ,یسیلب رتآ
 یسلو دنیبمورب ور تشحوو نط
 هلاب ر هد هتفگ هک روطناه
 ,یعکل ین زا یرکید لحارمدواو
 یمساهدنب هک اهتسق ریاسو یزتناف

 شهاوخ .روشیم » میان نآیارب



۰ 

 كنیملرق دنا ملی: هلحیم زا

 ربادنا>ح رتیل هنشوت

 تفو شرک
 ابملیف توافتم اون ارو یو هک دش
 نوک ا وگ یاپبتاب

 زا یلاه ملیرد

 شامصزآ رب ۳۹

 یف .درک ملا ق
 ک یناکدت ز
 هک |ای,تشک رهاظ ابن 7 نانامرپق
 یاهیرسدننام ین زهار یابملیف رو

 تفگ ناوتیم هعالخروظب و. دمآ رو نالوجب انسهدرب یوررب «وروژ»
 ره زا سکشب رف صالک | هک
 دووآ تسدب یف رکشراهتشا هک دوب

 شقن رد و ناتا

 زو رت [ نا رک اشات نولقیوجمو
 دوب؛زیث نآزا دعب یاهلاس یتحو

 و راپتشا نیمه هطساوب

 تلع ناوتیم
 : تهجنیدب

 ۰ یموع تی وجم
 نوک ات وک یاهملیفرد اروا تک رش

 یو دوخ راک رخاوارر
 ینعم مامت نامربت

 ك

 تفایرد

 ثي ثروصب
 ب ماقمرد ار دوخو دشیم رهاظ
 وومن تبلت تكرزب هشس رثه

 نیدب یو ینامربت یاهملت
 نآ هناسفاهک تشکبم .دام بیترت

 رد هوالس ودشیم هتخادربو هتخاس
 سدحناونیم یبوخب اهناتساد نیا
 و لاتنامیتناس رروخرب كي هرز
 شلخاد رد هراومه زین یتاساسحا
 كب نیا الوصاو دوشیم هدناجنک
 یضار و بلجن یارب یلک لومروق
 باس هدنور امنبس نتشادهگن
 دمای

 وحن نیذب ابیرفت ملبف یلک مت
 یارب ار ام یگنتلد تاساسحا دوب
 زیمآ ارجام و هنداحرپ یاهزور
 : دادیم شزاون هتشذگ ی ناک دن ز
 رد ار هتشذگن اراک زور یتاکدنز
 تخاسممجمنارک اشامت مشچ شیپ
 اب نآ رایب یکداسو یئابیززاو
 زا زین و ؛دومنیم دبحمن .اویش نایب
 تارطاخمو دازآ و یمیبطیناگدنز

 وعنب یوب واک یاسین رد نآ نیشلد
 تشادیمرپ هدرب یلماک

 تر زی ناگ راتس
 ال دوب هتیدناو لقعت زارود
 ر یو ۰ نامورمتساوخ

 یعدم نیقی كبوزن یسدح 5 »بتا رس م تشادیم 
 مو رم صاخ ندشورسو یماوربیب

 لللملانیب تك تجزا سپ نادوورد
 تاعوضوس نان یئانتعایی .لو

 دسیدش لزلزتو هنارکفتمو ی
 دن روب یلماوعزایکمه - ناشباسع

 تشادپماو ارمد رمهک هزور اس 1
 و یتعاران نیازاو داب ی

 یفرطزا دننک رارف یبصع یکتفشآ
 تلتعف ورته سکشب رفزیت
 نبا دناوتم هک تشادنیا درومرد

 زر مزرل

 نارسکاعاش یا رب ار دیما زور

 راک مفسترم ةلق نیاربانب  در و آ مهارف
 زا ینحو) دوب هدش حتف سکنب رت
 تسردنیا و.درک رومصرتشیب مهنآ
 سکتن رفهک تسوبپعوقوب _یماکنهب
 نام رهق سکنب رف یاج هدننک هیپت

 وبا رالک : تایح دددجت
 ایم رام ۱۱۹۴۸لاستال وصحم را زی روک دمی وشیمهدب دات وا رو ( لاهزمیج)هب موسوم یررمابیواجنیا رد درک دها وخت و زیمآ قارغا مهنآ ونع رسنیا هک درکیمیزاب یهربت و طاشن اب یوحنب فریم هدهمب فلجخم یاهبلیف رد هک وا یاهشنن رددیشخب تماس نارود

 تک

 ۲۸-۱۹۰:/دد تمس

 روپظ هیت ینامز حتف ن
 ی زیمآ ها زک یاهلر یو و

 وخ هدهع راز نیا .دوب هتفرگ َ
 زیمآ هفارک تهج نآ زاام ارامش
 تیصخش نآ نانامرپغ هک ميناوغیم

 د ووبن شی یاهناسفا و زیمآ[ نارغ

 تعاب نانآ ةوامل |نراخ یاهراک و
 نمض رد و یچاشامت رطاخ طاسنا
 یناروو نانچرد اروا نبصت رظ
 , تعیکنایمرب .تقر شفصو هک

 هباماهنیامه دیاشو دشنآ رارهدبع یو هک یزیمآ قارغا یابلر
 دت ووب تراصدت زو رمابات وا تره

 لبد یاهملیق نانامربقز
 « دوصهنیار نادگنفت هسو

 راد دزد هوروزرسب ؛ ك نود «

 یدرم,وشوک ,شوپهایسیلاب رددز>
 « نیتهآ باقا

 یامنیسب یاهزا یناگدنز و وحور

 وف یابهلبث نایمز
 وولشخ هبه زا شیب

 زهمو یچ هام رظن اچ
 ۳4 یلابرددژد» ملیف ؛نآ

 هک

 | دنروب ترابع , هندوب
 وگو <« داد دزد»



 هردو هدر
 نادود دد هک یدالپ_نتیا

 نثب
 رومب راب ناچ و دوب هدشب
 ۷ فتتلاوور ت

 < رک وب ویسم 5 4 شف رر

 1 ٍدش رهازپ
 دوب لشمابب قت نامز, نآرر

 تواضق ینابملبف نینچ هرارر
 ۳ دی وه هک هچن۳یلو .دیآ لس

 اع ابملیف لیبقنبا هک دوز و
 اهامنیس یاههدرب یاورنامرف

 نارگاشامت ووب دنهاوخ نابتشااب

 هدید دنهاوخ ارابنآ

 :سکنب رف راهتشا جو انیپ انییرد دش
 روزی یهوررگ « ی وممم تنس نیل
 تیف و رمم عون نیازا هدافتسا رک
 دن ان

 یوحنب كي ره زیپ ها رثیارد
 یاهدعدنتخاو رپ ینب وانع دویارب

 دنتشاورب ماک هشیپ رثه نا هربهرد
 هک دیمانیاب ,دن وود دبلقن ارنآو
 هیهت هدوب مو رم بوبحم هک ار هچ]
 هباشمیهارروزین یهورک . دناهبو
 ]رووفم مار یکتب زا ساخ نبز9

 هک ووب نایم نیاروو ؛ دندوسچ
 دندم دوجوبیو یارب یا

 یابقر نیرت سفن هزانزا یگب
 تشادمان ار وون نوما رد سکس
 هرظتنما ریغ یناجیهزین دا 6

 نآدیاقعزا هکنانچ ؛ ب
 - ردهنیا شیادیپ تسادیپ نآددا

 اس جیم یادافک زا یکیار
 دنتسن ادم ۲

 ناصاقر زا یکیداراووتنوما)

 شیب رنه ناونمپ هد« *

 ها

 ربا رومی را؛ ناج :خ رمیت
 اف و )میلیف را تسپ | هنحص رب وصت

 راک دار

 ءاس - نوهار»و

 دروم مسا نیمهاپ هک دوب
 ین اد را راک ل رسا سل رو ک راک لفش هک +ما رکنیاسک

 نیت
 رش راک و

 لیفرء امبقتسمار یورک لا ریخا

 ِح ۳۹
 ثف رک رارق تشاد

 ی
 تک رش «ادنز ینادنزو هبموسوم
 : له

 نآ رد هک ادتز ینادنز ملیف
 روس یلاهملیفزا ,دش هیهت نامز
 یاهدع لماششتاگشیب رنه تشیههک
 ءووب تقو یاسانش یاهروتک ۲ زا
 اراب راب , یرت سیل آ ریظن یدارفا
 ترا وتسا و,روکی رک كم مکلم رام
 دن وادبملیکشتار بو رک نیا سده

 «لبدن زارو شقن «نوتسسیل ول>
 یو یبایماک مدعو درکیم یژابار
 *یا رب الماک ار هار باب نیارد

 نشورو زاب اراوون هناخاتشک شر وی
 تخاس

 ۱٩۹۲ ۳لاسینعب «دعب لاسرد

 ردناوج سکتب رق سالگ اد هک دوب
 نخ شیوخ ملا حیتسکن
 «دهنیمجراخب یماگ لافتسا و ملیف نبا

 .تسج

 ر وب صف ان هک
 هک

 تالوصحمزا هک ادن ژ ین اهن ز تبقف وم

 مبیدوب تف ریم رامشب و رتم یناپمت
 رای زاغآ روخزبت نی

 رش رباساپ یتاب
 نیا تاقر

 یزاسلبن یاهتک
 ماگتیتنار»

 رازراک دراو یرگند هش

 ینهابش هکسپا وک «لتیل

 «اراووس

 دب ایم باصض نارود

 يه و
 ها

 چ ابراک هومن ظاعل زا

 سگ رز هتسونامهررا را وون تشادت
 نژتک رشاب و هدامیفاب «مارکنیا

 سیل[ هب موسوم نادرک راک نیا
 هکدید هیبتدنچ یئاهملبغ «یرت

 هتسج رب راثآزا دوخ هبوئب تبرع
 دن رابع ابمایقنیامان .دنب این رامشب

 4دن وشیم مامتاهورءرای «کبنت روا
 ۰ 4# شوماراکساد و «ترعدچ

 ناشخ روزا یکب :نایم ییارد

 ناس* جیم یسوءاردول« نیرت

 یتهابشا دهم«یل و
 انب» ( نررهالیما ] هب موسوم یخ

 تشا واههیسجس

 ۱٩۹ ۲۵ لاسرد

 دمآ هدرب گوزب

 زا یرکید عاون
 دش هدناد رک ملیقب خغوضوم نیمه

 یلیصفت روب یرثا .رنا نیا یل
 ًابار هقلنخم یاهدومن تهج رهز

 نآز سس

 ووشیم ریست و نایب لماک تحارص
 ا راکسازا هفس نیا کیر یابازمزا
 اهبزاب نتشاد نغورو كن شوم
 ویمیط ریذپل و یوحنب ارن ۲4 دو
 یکداس نمشردو هدار هولچ یراع
 کت ظوفحمزبن ارروضخ یمتخع

 ملیف نیتسن زا ابی رقت نیا

 یارب ینالک تیسجا هک وب یئام
 ابتقباطمو ناتساد نیع ندرک رب
 عوضوم . دمآ لس هراذتسا نآ
 ریک تالقنا نامژاب فراصمناتساد
 یاهکنج ابفدارتم ادذهلو هنارف

 نارودن ] نینوخو هنابشحو نتبنت
 نام رهقنآ ونعب زبت نوتسسک ول .تسا
 و تشک رهاظ ملبف نیاردرب رش
 ,یدنخل اب یئام ربق اروو نوءار
 وب شومار اکسا ملیف رب ذیل

 ههاعان»

 تشادیم



 یا هکیروهشم ورم هناشا
 «راوسهکید اروا و دواوتروص
 هجوت رروم هک تساهلاس ,دنمانم

 غلاب ان و غلاب , كوزب و ثوک
 تشونوهاب ارشیابن امر هشابیم
 اب ارشیاهملیف و هنناوغیم
 دنتسبم رفاو

 یطح

 زا یکی هک دوب ۱۹۳۲ لاسرد
 اکپ رمآ یلوپدار یاه هدننسرف
 یدرم و داد بیت رت ییلاچهمات رب

 اناوت و تردقاب , كریزو كياچ

 تخاسیف رمم مررمب < راوسهکب و مانب

 دمآ ووچوب نوب زی ولت یتنو

 هکب دوخیلایخ نامرهق نادنمقالع
 تایلص و دندبد مشچب ار راوس

 مسامک مک . دن ووتس ار وا هناعاسش

 رسا رس رد رادباقن .عاجش نرمتپآ

 ثب وبحم و ترهشو دیچیب ناپج

 رد الثم . تفاپ یاهداملا قراخ

 و یل وبدار هاگتسیا هدزناپ اراتاک

 امن ین وی زب ولت هاگتسبا تشه

 ودن وومن ارجا ار راوسهکی بلاچ

 نآ یاهنامر هخسن نویلسیم كپ

 یارب روصم تروصب رتشی »

 نویلپمكي ودب ورک رشتنم ه«ناک روت
 یاهارعام مات نابتشا اب دفاع
 دندن اوخ ار راوص هکب هناروهتم

 دن و رب تذل و

 هکتبا اب دم ۱٩۵ ۰لاسزا

 یماسا ان رکبد نانساد ابن ریلیم

 اچ هیهزاب یلو دمآ رازابب فلتعم

 وجارچام < راوسهکب» زا تبحص
 باتک هبیک +۱ برق .هامره هدوب

 اکپ رمآ رد نآ (روصم) كمك یاه

 دیس ریم شو رفب ناهچكلاسم ریاسو
 یلاچ یاه همانرپ نوبزیولت و

 رادیم بیث رت هنیمز نیارد یبچوت

 هیهن ۰ ۱۹۵ لاحللا وار

 خب < رنارركجو فررعم هدنن

 تفگ ناراگن

 رد هبهار راوسهکب نونکات»

 زا ار شنمو و هد-ید نوب زب ولت
 یملب یدوزب اما هدن !هدمنش وب دار

 یاهارچام زا مراد میصت نم هک
 بوبحم یرجارجام نامربت نیا

 هب رتپب و رتشب ار وا ملک هبت
 نیدب« دن اسانشدهاوخ شن ادیتالخ
 جرغب هک راوسهکب» ملیفبیت رت

 نرانسادین ادرکراکب د ٍلاد

۱۰ 

 درب یوبووتسا رد < رلسه
 ان هام[ دوب هدش هتخاسرف راو

 وط راوس هکب هکیت رهش .دبررک
 سک ملاهمو رمنب یرامنم یابلاس

 نپاهک دشبجوم زوخ ؛ ووب هدرک

 لب اق لابقتسا اب ,مک تدمرو ملف

 هدرگ ورب ور یبج وت

 هناضازا 4وئدیمبرهو رهاء

 میظنت و هیجن یی ریش یوب رانسراوس

 قافتاب ناد رک راک رله وووبن
 رهشمزاع

 تسراتت

 و نانک راک و ناکشیپ رته

 هاث وب تلاباردبان اک یمارآ وتکاس

 یمیم یاهتس
 بان اک فلع وپآ یب نیمز رسر دملیف

۳9 

 ناتساد زا دن دش

 ووج و زا ودب درک یراو ربملیف

 زین یسحاون۲ یقبقح تسوب خرس
 رلسه ؛نآ زا سب۱ دعآ لعسب هرافتسا

 فاتسک الف یوسب روخ نآ وراک اب
 احت ] فارطایاهرهشو , ان وزبرآ

 - مشچ و یملبطرظانمزا ودومن رفس
 , ملبفات وزی رآ یابی زیاهزادنا
 تشاد

 «رومنوتب الک واررا وسهکپ لر

 هفایق شوخ شیپ رثه
 دوویلاهراک هنهئ و
 ینیصت ناب اشتراپماب
 دیفسسا ودنکیماقب |

 «رولیس» شنی رتاب
 اروآلیاقم شقن زین

 ۸ تسا هتف رگ هدپعب
 راوس هکب

 رولپس

 مقیفش نیفریا »

 ٌءةراب رد

 دب وکیع

 دنکیم یرامه اپ

 مهاوعغب هک یراک ره را
 وادهدیمماجنا میارب

 زا نمزا شیپ یتح
 دیامنیم تیلامف و

 اب وموش شراوس هک تسنپ |نمراک

 ؛ دهرماجن ادپ اب اریراک هچ مهدنام رف

 ۱۸۵ ونیزنژ ردن وب ۷ ۰ زورردرا
 و هررک لمح اردندب نزو دن وب
 < دنکبن .یگنخ ساسحایک دنا

 دنچ ۰ رومنونبالک زا تدک
 موصو مود هچرد ناگشیپ رثه زانت
 افب ار رگی ریال ر زپن رن را و ین اپمک
 - شقن رد)زایهروایسیج .دننکیم
 س (راوس هکب تسوب خرسقیف رولت وت

 »5 ز و رمابات هک نه برفزا ن

 دزاتیم هراب ود (راوسهکت»)
 1 تسا 4 هعشاد هدنزآ , روس ۷

 و
 روکیک سیر لرر

 دار ز ۱
 اویل روی (  دمت ورث عراز
 - (روکیگ زتخ دالبل شه رد)

 ۶. را
 سیا ر ین ایصع بسا لزرو) ارا ۲

 رد) زسپپ ول یرب - (ناتسوپخ رس
 ورا ناج-( نا رچ واک ز ریمار شقن

 (یل ربیمک رثفالک لررد)
 ۱۹ ۱ لاسزا < رومنوئیالک و

 رد یزاب ابو دش امئیس ملاع دراو

 « واسب رک تثوم رسب نوچ یلاهملیف

 ؛تسور وو یاهز رم «یللما | نیب مئاخ

 نیمژ رس + وژاتیمهراب ور زبیج یسج

 هایسیاتوک اوو ؛ شروش هاناتت وء
 ثیب وبحم دیاب هک روطتآ"۲ تسناوتت

 دبداروا رتارولج یتق ودنک بسک

 وراپس یوب ار را وسهکب شقن دش رشاح

 كي روتک رشاب طقف + تبجنمهب و

 دصهر هبشکب تسئاوت نوشالک ملیف

 ناکشیپ رتهفی در ردودب امیپ ارهلاس

 وا . درریکب رارق یلاکی رمآ بوجم

 ردنم»

 نیاهلاناب

 دی وگیمملیفاب |صوصخ رد

 هک مو رک یزاب راوسهکب
 ِ 6 مشغ نام وجارجاهررم

  مین راک سو رو ودنخ

 ارو نآ نادرگر نان
۰ ۳( 4 

 ۱ لر راپ

 / زر یک ی

 هیچ رت نودب هفیف
 ۲ ریامنیسرد ید و زب اد



 هک وووپت اه یوب وا ملب ناعُش رب رت روهشهزا یکی

 ۱ تباو ) وهودتکیم ارچا ییلاجیاههمأن رب نوب زب ولت رد نونکا
 اجزاو ماجش رتنالک پرباتباو لررد ار وا هکیناسک ,تسا# نبارب وا

 حس لاس دننکیم فا رتعا دناهدیو ین وب زب ولت تاشیامنرو هتشذک

 دورب تزیا .تیصععر بلاخ |هنست اوتن نبارب والنم یروتک

 تخاسیف رسم ون ولادب هباروا كن ا رف ولبم فو رعملالد شیب لاسدنچ
 نیارب واسپنآ زا .تخاسیوتک رشاب ار «سرقن زک رهوملیف وئپپ وا و
 اب هک ی تقو ات ورک یزاب لاسروین وب رروخ ورژ رپ یاهملیف یربرد
 روخب ار نیدقتنمو ناهچ مررم رظن فلنخمو توافنم شق هنچ یانبا
 ناوچنام ره كي (دیکن وراسبس» رد زمرق شب ریفاب كي . تخاسفوطس
 مدآ كب < اباب یلعرسب » رد هفیلخرسب «یچابآ هکننرربتو ردكباچر
 ردارم» رو هب رجئاب نادنوناقثب «نآ نسویلاس و رد ربغلا مئاد
 نینچیافبا اب «ناراکبارخغ» ردلدکنس یناچكي و < نک تاقالم رازاب

 یهاکن .درو] تسدب یمیظع تیپ وبحم تسن اوت ین وک ان وک یاهژان وس رب
 «دشاپ تیف ورمموت رهش همینب|نبال دیاش,دینکن اپب الاب سکه رابچب

 ۱ هتکنا هتکن
 «سنیک كلا» زا ملیفهس یروزب ناثسلکنا كانیایا یوبونسا-

 نا ریگیهامد رل بنا رکب و ربچن رهزادنن را بیت رتب ملیف هسن!تخاسدهاروخ
 راغتن یامکشهآ و

 «عزت ر سوت ررم» ملیفرد روناک وادلان ور تراپبیپ راچبر-

 ؛دننکیم افیا ارلوایاهلر دن زاسیم شیوخ جد

 «كر زبیابن د ,كچوک ررم»دوخدیدجملیف هدنیآ زا نیارتربادس
 سا یانس#

۱۱ 

 رس یهرمال اک ) میلیف زا ءدعب
 اهدناات هک یفرت ناپدرلزاو وار

 ۱ونآ ردا رب یااپمکل یف لاس

 را ی ردقب ملیف نا و و رپس یرونار (اما

 شر ون هک و روآ ها رمهب توورث
 ود ناویماس و لیبی

 یو د ودسا رد نو
 دن وگیم وا و وخنوج:هعشا رهدهمب امنیسرو لاحب ات هکعسایلر ن

 ! تسا هدش یضوعیلکی .مله»بوبحم ملیف رد ,نمپیل »

 یلایلاتا یسکسكي

 تسا یدب دج

 مو ۲

 ۳ یاغب سس هز _ اس
 رهش ور«اسفا» ملیق زا یهات وک لر

5 ِ 
 ناتسلکنالوصحء زنکید زا را رثا

 نادصقالع و هر ر وآ تسدب یصاخ ت رهش

 تسا هثفاب یک اچ هنبس

 یارب«سکای یو هدننک هیبت
 < رهشور«اسفا و دوخدیدج ملیف
 هک تئکبم یکص رتخد لابر

 وا دشهچاوم كنینم ور اب انللغ

 زا الصا و درادن رنشب لاس تسب
 ی راب رد یتدع ,تساپلاتپا یلاها

 زین یلابیز هقاسمكیرد یتحوووب

 ملی هس رد و «د رک ل صاحتبقف وم
0 

 اب ۲ الاح . تاچ تک رش یوسنارف
 دهاوخ یللملانب ثرهش كنبتبم ود
 ارنبا طف هنادیمن یسک هلاب تاب

 اب روز رتک رو .ملیفاب یسکسء رانس
 ژزب مو شما و ومن میهن ناهصض ال

 و موب 2 ورزاب .سک اب سیم مهلبتلاسهس هک هبن ادب



 هتشذک یاهه رامش هصالاخ

 اب رفن شش رهز و رث اه

«(0 

 !موناخ یاهتشا نوا رق ۱ 1۳ درگ. :ّ

 زیم رس ینیمز نان مهم یب و

 ۳ ۱ ب

 یکنسرک طرف زا همه دندمآ ماش

 مادک ره دوب هدش كشخ ناشن اهر

 ر یمرنو برچ یاذغ نوباع

 روشن اد دن دىل اممه

 نامرآ ی

 اتهد تشه تفه نمر

 نوا زا دبالو وئدرک "خ
 هاب

 ندرت هیهت مهیلعادرف یاهیکسبیو

 زا یکاح ینتعبل نامرآ

 و تسب شقن شنابل الاحش و
 ی

 تروت ار شناهد تر هکبااحرد

 دادن اوج دادیم
 یتمه یاهداس مدآ بچجع

 یک داس

 د یلیخام ! ندیچ هاگتسدو "مر
 و كبک ات هتفرگ نوملتوب زا

 یا رب نمهدیقم نیسیب ۶4:

 یک رزب نیاب زیمنیآ «ندیدهبهت وهپت

 هکبچ وک هک غ رمزات ردنچ یا رب هخآ

 شووخووب هدینش اذغ مساهک تدح و

 تلک و تخادنا ولج ار

 هلقتا نم ادهچب هک هینشک

 غسنورات راهچ ندزمهب مچ كبب

 میم نودند

 نامهودمآ ی روسا تقوتیارد

 زا كنر یگنسرک طرفزا هک روط

 اتلگ تیحوب دوب هدب رب شتروم

 هنش؟ نم یلادج و

 درگ یهاگن پچ پچ تدحو

 داد باوجو

 مولاب"یاهما و هدششفاطا لعاد یبیجع دوجوم دوب زا باوخ رد تدحو هک یبشکی یاههمیل

 ۳ - نامرآ بت روشناد ینعب رگب د رغل جنب و وازا توعو نآ سم هک و وب هتشا ذ شرص

 رهان زا دعب دننک تک رح تشا را رفاههپن زا یکی ی)ل اب رو هکی هاش لیس وب دی اب هک دوب یووسا وایف ور

 ادن دش خر رم» رک مزاع هشفشف طسوت امن آ زا ودن و رک تک رح هپآ تمسب لبه و اثر
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 یولج هدروتب هن ومنشک مام یخ

 نیرادرگی ون وتدروخ دراک مکبش

 ردقن |نرابمنومآ رب اذغ ندا

۹ 

 نا تفوک غرمو هرب و دنبسوک نور

 ۳ رد هل ک رثب هک

 تل ندروخ اذغرو هک نریا

 هنسب تشیزا تساروخ رب یچره

 خاام و هنشاذگ مکش یورا

 تفک تدجوب باطخ دادیم

 نم هک ین ودبم «یتدحو -

 محن رب نم ورب مروخبن تذوک

 اما متسذروخ اذغ هکنم _

 یک رهیا رب ون وملقوب و غرم همهنیا

 ۱ هشنک نتخاذک

 دادبآاوج تدحو

 اذغ.موناخ یاهنشانوب رق

 روخ وت مب رم هرک هکا اما ۳
 ناپک انءهسربم تیئاجب ننکب تفلح

 اهنزب باطخو دیرپاجزا تدحو
 تفگ

 نم گم « هچنب الفا

 یبمیب یاه هتخوسردپ نیا زبشآ
 نبرب نوتدوخ ناونگ رمربخ ,مسه

 لود

 عمج زیهرور همه تقونیارد

 یاهدعووب روتسا ربدم ؛ دنووب هدش

 یاه هنابق اب وب روتسا نانک راک زا

 مادنا و زیگناثریحو كانتشحو

 عمج زپم رود دوخ یداعریغفو بیجع
 هب لبب جوک تفونب ارد دن وب هد

 "و دومن لابقتسا نا وعدمزا شوی ر خیر+ وار ورفرر

 ۳ فرطزا یک دنیامن
 تفک نان امهم

 لرطزا نیریزع ناناممم -
 ار اش رورو خیرم نینک اس هیلک

 ً ميراودیما .ميوگليم دم]شوخ
 گر رطن ]مین اون امش تماقا تدم

 ممرک یامبل اریذپ تسامش هتسیاش

 اشذک شوخ امشب ات میروآ لمعب

 عیرمزا یندشن شومارف تا رطاخ

 ینبمزاکنیايارب كنيا دبشاب هتشاد

 اب یالغ ندروخ زرطب زب ز

 هزاد یفاک تاحیضوت دن وش

 رهیگبنسال یاههلول نیا ؛ دوشیم

 (اره» یدای زرادقم یونحم مادک

 رابپ رب هاقمنآ لامعتسااب و تسا

 درار امشندب همزال یاهنیماتب وژا

 هلن هفصناوه هل وا ادا یوشیم

 رجب ودپ راذکب دوخ ناهدردار
 اره یفاکردقب هکتیازادمب دینک زاب

 ال يرگی» هلول دیدومرف لیم

 مر هتشاذگ ناهدب دراد نزیسکا

 هرفتسا رس ناو راک را مه
 ٩ انا یادم نیا

 ۰ مرا ودپما دیئام رف
 لا ادلمب و هدشمقا واشدنس, دروم

 . دیآشوخ

 نر  یاذاسپ رک ۳ 9
 شم نمزاب اههچب نامد .دش

 الدح)| تساو

 یم بجعت تدشزا

 اون, دبایب نورب

 لیم هدش هیفست یاره

 ۳ دن رو آرد خاش درب



 یتف و دوبت یاهراچ ه ,خولاب

 شناهدب اراوهكنلبش وب دوتسارب
 نیمه یو ثبعبتب مههبقب تشاذگ

 میباب مهام نان امهم , دن درک ارر
 رد ار اوه هلو مادک ره یاره

 اد یاجروج نه

 تشاذگ ار هوا

 تدحو یتق و دن

 جوکب ور تفوتآ

 !نزب ات یسو شاداد -
 اههل ول ریش ناهک ان تا وئیادد

 هشابب و دشزا
 اوه رتمام هچ ره ت

 اه را ا 

 تفاب لاقت
۳ 

 زی زع ناناعم
 اوه هک هزادئا نام

 ربن ناشمکش دشبم ابنآ مش دل

 هک یرباط نیع تسرد

 3 ۳ ههاگز تر اب اهنژ
 هنخورروخ مکشب ار ناشه

 رلج هچرهر د

 , دننک راب ارنآ دنهاد#

 شیب دمایم

 دش هتسب اوهریذ ی

 روب هدش یکاشامت ۳ رم تد

 هدش هلماحولق هس ۰
 نعاذگ مکش یود ار لب

 ه ابنآ لب

 روت .یاهفنح .هنکن .؛ندرک هلماح

 هل ول حوک روتسدب هلصاف الب

 روبنژیسک | یوتحم هکر کید یاه

 رگا هدیانیم

 دن ۲ یولپب

 اشفان توان
 تسرد تا رلیم «

 اس ۷ زاشی نآ

 شمادنا هک یدوسا ؛ووب هدم| ولچ
 لاح روب رت یملف و رتخب راب همهزژ تکست زا

 یا ویع

 روطب یلو , ووبهدش لدیم تیجع

 ارب زدنتشاقرف اهورماب اهن زیلک
 ناشباههنبس هکتلب متشاپنت ه اهنآ
 ٌهتبس ربارسب هاجتیو هدرک داب ما ؟داب ره

 اشیب لوق ۲د» (

 تحرو ,دوب هدمآ ولج نرولابقوس

 یا 0
۹ ۳[ 
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 ات تب

۱ 

 جوگ ر وتسدب یتفو

 .ناشن اهدب

 ۱ ارتنجم

 دن وادیاح موس یابیف
 ۳۳ ۱ راب هدننک كتخو فیطل یا

 رو هدش تبساهب ۲ یاههنچ یردغ

 از وزیم نناشندبب رکشلن یسک رکا 4
 یاس كن واس دام ووب نکمع

 دنلب اوهب یلاکی رمآ
 ۲ دن وش

 < ی ید

 «مامتان»



5 ۱ 

 ات

 | و
 ی

 7 و وب اه

 یراکتب انج لر رب و

 ِ ۶ و رش ۱ ۳

 تب وبحم رز و و نر

 7 و وم را میج

 ۶ زا یرارف « ور  / با یا رب

۳ 
 و و # مس / ِ ناچبع و یلاتج ,یاه

 ۲۲۲۶ ره < وتسب ر و و سا وو رودشم

 1 ۶ ٩2 ز یاهشقت رو هنتفاب یتصرف هه وب نم ز را

 7 و ی دیس و زا زاچ رول اچ : 3

 هد هتسأ و رته 7 کم وضع

 ٩۱۸ لاسرد هک دن ووب یناروا رب ۷

 ۰ لو و دداسرب رو وپع 1 ۱, ز ربع رو

 ۳ و او عک شلوار ءاذ 4 2 , و م روت

 ج >هرومب راب ناروآرب . د ق ۳ 1

 سووخ > رو یموکصعم ین , و سم رب وج لام رباص
 ط

 یاطاب لبق لاس ۲۲ زیپ .لد ولو

 , و رهشیاوتنمب < هرامشزرث ۲ رف رک

 و هتسچ * < نیتوپحار ز ر 1 4

 هوس ثیف و رمم هوب یک رمب ودمسم یتادت
 یولف ور روا رب وو _.هنن هل وم جو

 7 ز ریس رظن | ان ورشو رم زی رو ارووغ 1 رت

 رطاخب ار و سن رب میل ر ۳ 1 ۳1 وتاعر ور ر و[ ۵ ۹ ونک سس

2 +7 
۱ 

 زد مه هلاربب زت یراب؛دب روآ یم ها ها هد ۳ هزووتفکش یاها رجام زا شور

1 7 
 بوبجم و روپشم 4

 ایر وتک رشاب لبوماکث ربار

 هلوا < كرم زیلهد» تس وروع

 رهاط انیسهدرپ یور هَتسایر

 واسحس لی مایلب و یل وهدش

 رراو ملبق و امنیسرو یرابز

 ووشراکت همان زور تساویم مایلب و

 یاوقب ووب هلاس هورتاش یتن و یا و

 ز»و لاسود اهعب و دشنعلم 4: رب

 لیصحت این رفبلاک یابملک ءاگشنا

 ملب هنچ رو ءاگن"[ هب زر و لافتشا

 واهوآ هیلع رب مر رم لم

 عام ییلپ

 ۱ یناتسرهش رتخر ل

 هل زا زار , رک

 فو رمم

 م وسل ان

 یک یاب
 ]اورب بلاچ ملف هو - موارب

 بو هواس یب ورم +, هراس رو
 ُز 2

 مرا هوم رب یهات وک ی ابا رند

 ناکخرو گرم زباهرو

 دم لابی دید
 س

 ۰ رپ #

"۳ 

 هاشم اما .هنص ره

 ۳ ۵ رک نایرام
 * ارگ

 ۶ ی را و و ,نامسم ه ودسم
: 7 

 رج شست رر ا



 ک هیهت سن رانس و نا رگ راک ید

 را سایتقا

 ..سسسصسصحسصسصحصسصسصسصسص

 سک وف لوصحم - رلاک سک ولدپ گام ۱

 تشذگ هجن آ هصالخ

 نم نو و و جرج جد جراح احد حد حد

ِ  3 

 شنمم« نی وراک > رسمه« یس ول > اتو رک
۳ 

7 ۱ 

 ر و شرهوش یابباتک زاینمالانح ۱

 : ۲  2 فضا رخ 7
۱ ۳ 

 تامل 2م رکیم» و نو بس یک داوناخ

 ج نوس ره هنع ه /  1

 هرب یب تسد یهت تورف نیجرغ ِ 1
 مر و ور و وا و وا و و و و

 قوومخ .یععوصخ تل ورا زره »ننه ز یب زا یا رحام ۳ ۳ قم ۳ ۳ 
 راصاز۶ ۸ نا 4 درا يمس یطسیم + دن و رک اشام

 رس َ سس ۶# نسب 1 1 __ت ٍِ 1 ۱

 32 ]9 ی نیس او# ينع ۶ و رک » ی م نور یورو یار

 7 بسا و تب رک نوست 2
 ب یا

 2 وب اب آیتم رک زا هوج نپمهب 212 رب ی 9 ۴

 و و ربصص ترتیب گو و 4 هتس نسعوب . دو .دها ون ید

 « نی ب تشک زاب شنامعز زن



 ۷ ز ۳
۳ 

۱ 
 کس تک تک تک نت نت... . .نتت نت."

 دورد و مالس
 ک 3 هتشذگ یاهءرامشز >ذگ یا ۳۹

 ین اج

 یتساوح رد و ریپ لصژ ورد
 نیا و «كي ولب كتانيسوزا هک

 یيووب هدر وآآ لس
 -لاوبتسفنوعخ رد یلماک تاعالطا
 دن زاتسرف ریقح تهج «تیدرک او یاهتراک وكرادمزین هاکشیابن نیا ردروضح یارب انضو دشهوراذگ نمرابتخاردلسک ورد یهاتیس یاه

 هب قوم هصشب مکتسل زّوصت یلو

 لوئم تاسسوم

 نابرجردار ناکدنناوخ هکن][مطتسم ردق ؛ لاحرپب .موشب است آب نتقد
 «یشیامزآ یانیس هقباسم» دراذگمهاوخ اهتیلاعف نیا
 نایرج لیروآ ۲۷ا۲۱زا هک
 بد اوخ اب شفا رطارد البق هک تسا ابتلا نیازا یکی ٍتشاد دهاوج
 ,هقباسمسایط ه؟ تسه یرا ودیما نیا - مدرک وگتنک هلجم نیا ناک
 ددرگ یفرععو دین انا موسب ,هتخانشان ران و اهدادعتسا یرس كسی و ۰ ددرگ ینایپ هلیسو تنی هیاتنبرنه نیا نتخاسرتينف 2۳۳ هل یقدج یلاتسایاهاو

 یاهملبف لا ویتسفاب هم۲ . رد« «ملیف یناهجلاوبتس» .یناتتیلاعف
 كي روشک رهرد .دش دنهاوخ هداد شیامتهدمل لیوط یاملیق نتوز۳ ات هم ۳۰زا و دوشیمزاغآ هانوک
 تا ودفرطز تنم ,تاضق تثیه

 ایلیا « يلابنیم عیانص ت

 سی ۴

 بوم وب ویو بوی

 مراهچ همان
 نا دننا وخ رب

4 
 ىس

 ویتسف هتک ی
 | یغرپ تک رض هصخدب هلابتح
 ۳م تی لو ی 0 هچوت لیاه یایعتم
 رک دهاوخ

1.6 ) 8۵۵0 

 هربغو كئر
 ۰ تسا هدش هوا ساصتخا

 نی رحهب

 غلیم كرزب هزیاج اب هارمه
 «ارمهژینكيولب كنارق را زه ۵«
 دمآدهاوخلئان كن ارف را زه 19۰ ذغاب زی ملیف نیمودو تسا

 ۱۸ تیاضا ۱۲ زا هرخالاب و
 تشاد دهاوخ نایرجیزیکن |ناجیه هنداح «ربتکا

 ناودع هب ملیف هد زاود
 یراثآ نب رتیلاع و نیرتهب

 ات امنیس خبرات ودب زا هک
 یفرءهمدن (هدش هتخاس لاحب
 . دید رآ دنها وخ

 5یاهتسیل هیهن لوفشم كنيا ,ایند رسا رسرد «ملیف خروءهاجتب ودص
 یا مع لاس تصش یطرد امیم یاهملیف نیرتهبزا کرم یسخش
 دنته رله

 یوا- هکدش دهاوخ میظنت «امنیس نیخرومتب رک ا یار قباططم :ملیف هدزاودزا لک رم تل , تنیل
 انپهک وب دهاوخ یملیف زار

 ران[ نیرتیلاع «نیخرومنیا یارهب
 دنتسهزورماب ات امنیس

 لامتحا-+ هک دوشیم هتفک نبن
 ؛ ملیق ۱۲ نیازا یغرب یوق

 هاجنب ودص نبا نایمزا

 مرنس لر ار رخ را

۳ 
۳۹ 

 کشم اهنآ ۰ اد غیب دن و باختنا ,یئاهح
ِ 

 تیم زا ز وه
 یاب و هنق رگن ر ۳

 تن اهنآ 0
 دن مفگن وار

 رسنکا (مزور ارهاظ هک, امنیس یا 5 نسب رس 3
 مر وآایع لمس دش دهاوخ مالعا

 خیرات هک مهدب حیضوت البق
 میسقت بیت رت نیاب ناونیم ار امتیس
 اب یدنب میسقت نیارگا) درک ینتب
 یافآ یاهبانک رک یقارما سیترت
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 , هدش یرابو یلادر راک وا

 را 1 زر رام ۹ ۷۱ , مشش هرود
 زور 1 ره

: 
 رفت لودا دزد ]ید میسر

 ات ۰ 1
 3 , تیام ۸۷

 ۱۹۲ ۰تیافف ۵

7" 
ٍ. 

 و۲۰
 هو تا ۱۳ - ۹ ناف ۱۱۳۰

 1 ۳۹۰ تافل :۱٩ هژا
 رپ رتهب تسیل -ر سیل رو هل دو ریمن روصت

 1 ان , اس خیرات یاهملیف
7 

 شیپ مدرک شرع هکر وطن امه انیش _ وروخب مشچب لوا هرود یابمایف زا ملی
 ناینزا اما.تسین هتخاس هدنپ هدهع زا روب دنهاوخ یئاهلیفای ملیف هچ راثآ نیا هکنباو هنای دوب دهاوخ نسل ردرخآ هرودرات ]زا یئاهملیت ا یلیف ایآ هکنیا هرابرد یئیب

 نا ۳۰ تبافل



 را
 لا ی ِع ۲ ی

 نوشتن ام یتولزا 1 تهی
 ؛تسپاسزا (تفانر) تفاش را ی

 هنوت وروخزپ مراهچفروررا
 زا نیک یرهتیه , و

 ۲ زا ونوسررا
 زا ودرو ,ویسم مجنپ هرودزا

 رج دز وژولک زا س رندزم ؛نیباج

 ناتمام ونک وکناززاووز
 نیتتاملک مزب زه «یترهالفتربار زا
 زا تلاقسا لسکنج « نروننازا
 تقسه و نوصوشار « نتسوهناب
 هجنپ واز و ریک و ریک آ زایاروماس
 + دیر لوراکزا موس درمو تلادف
 وزد« ینیلیسورزا افافحیب رهش 1

 س ویروتب وزاروت ربمواو هخرجرر

 وئیک ول زا دزرلیم نیمز اکبر
 یک دن زیاهلاسنی رثیب + یتنوکسبر
 حلصرد یکدنز ؛رلیاومایلبوزام
 . نامثی ززاوجنسج . یبماززا

 مشش هرود یابءلیف نابمزا
 لثاور هدن راکت (لاعبات ۱۹۰۶ ۱)
 هراب رد اردوخ یسشرظن مناونپ
 منک نایب هرودنیا یاهملبف نیر "

 یاهبشو هچوک :زا دناب تراک
 و یلاچناپ تاپ ۰ ینیلزا ابری
 هم ۰ یرتیجاتباسزا رنیجارابآ

 ژا تسا هورک رارف كرعب
 ناژزا ناکناکچن رف ۰ نسب
 «نازاکز ا تیسجرد یاهربچ دادند

 نیلدیویدزا یاوک دور زار
 نیخرومزا یضمب ریه )
 ملبف نیاذا هم هاشم 1

 ,. و و(۱۱تسا ماسم دیابت لا

 لثم « دناسب نامدوخ تب

 ردراب نیل وا یادب ور .خیران
 او تشاوا بین نیاپ لس

4 »_" 

 «اوا زوریک و ریک ۱» امنیس هفبان رثا «یاروماس تفه» زاایاهنحص

 دراومانراکسا هک یاهزاوقدب و ءایس
 یاهرتهو,ولع ناتسکنهرفاب نمجنا
 یابت واضتزا یحیحمحباتن یلامنیس
 تسا هدروآ تسدب روخ یاضعا

 یلب» هبارلاس ملیف نی رتپب هزباج

 بچع ودنداد «یاوکد ور زارف رب

 مهریقح یتح . دن وادیمن رکا ووبیم
 هب تبش هکی دبدش یشیدپ دوجواب
 منکر وصل متس اوتیمن , متشا دراکسا
 ینباز نابزب ) «اناروباسو هک

 یلبفاب لانمناولعب «(عادو : ینعب
 اب < نیکمشخورم هدزاود» نوچ

 لپاسقرتا دوخ دحرد هکنآ روجو
 زا رشزاتمم یماقم تسا ینبسحت

 نب رتهب .دروآتسدب <«یاوکدور»
 - یم ارچونوچیب مه نادرگ راک
 مه نیهو دشاب نیلدب وید تسیاب

 وفی رظ تاکناب ؛ ملیفتبا | ریزدش

 ژاتنوم نآاب , دوخ یلف قبتد
 :هتف رراکب نآ روهک ینشخ و هناداتسا
 نبرتبب هب هک یفبقد تابیک رث نآاب
 و لکنجو تشدروانهب طیحم هجو

 زا یکی « دنابامتیم امار هئاخوور

 تسایرات 7 نپ رت «دنسپ نادرگ راک و
 هدش هتخاسریغا لاس دنچ یطهک

 » تسا

 مسلیف نياب مهژاننوم هزیاج
 دیاب مه ارنآ متاورد هکدش هداد
 . تسنادنیل رنه تمطهزا یربدقن

 ٩ تیدزرو ملیقتب اب

 حس

 زین ملیق نیا روتپ زوم وراد سلب

 و دلووب شاداب تابرر قعتسم

 نی رتهب هزیاج رسرب دشاب یثحب را
 یادها اب یهو رگ هک تسا وب راس

 دن روب فا اعم «یاوک ور» هبنآ

 ارلاسروتکا نیرتهب هزیاج سنیک

 نوج ,تف ربن راظتنا نآ زج هک درب

 هرهچ هسو رد ثک رشاب دراودوو
 هتخانش لاسسب رتکا نی رتهب < وبا

 دوس هنافمحا زبن_ مقاولایق و دش
 غارس هب و دنتشاذکیم اروارگا
 یافآ , دن ادیمادخو ملیف زاکاروبر

 دنتف ریم «نوسلآ
 یسکموب یشوبمراکساب مجار

 اناروباس مودهجرد لریافبا یارب
 دب امن نمرظنباما تسن یفرحزبن
 ژا ملی نیهروزت وتابدر یزاب هک
 رتهب «یاوک دورورد اواک ایاهوسیس

 تسا هدوب
 یجراخ ملیف نیرتپب هزباج

 و دشهواد «اب ریباک یاهبش» هب لاس
 دوبل اه,سیت رت نباب هک تفک ناونیم
 نادرمزا یکیراث ار دوخ دورد
 اضبا ورک ابلاتیا یاشنیس كرزب

 ثربلآ» رتناوکر ملیف تبیالج
 زین دوب ر یشاداب زین نآ هک «رزتباوش
 : تس یدحاراکنا وروم

 لاسمایاهراتسا بیت رت نیدب

 : دغ شب ,تلادهو قح یرررا

 تفرگدهاوخرارف امتیس خب راتكررب ملیف ۱

 زا الثم هک یبدفتم دنته هتبلا

 تساهدماین ناششوخ «یاوک دور#
 دبمان (امنیسدقتمو دیاتار اهنپااما
 اب یانش هعماج تسارتپب هکلب

 نیا . دروآ ناشرامشب فولیف

 یزیچامنم رتهو كيتکنزا نیدقتنم
 راعتف |لهج و ین ادان نیاب ودنن ادیمن

 نسب دفتنم .نیمهزا یکب ۳
 یور هرابزو مابتشاو هب اربخا هک

 میلبق سوصخر و یلاملیس نی رفع
 هکت متامه هدار یونف «یاوک دور
 <«شنیب و توص» رد لبف لاسدنچ
 هکب رظن زامدقسم هدنبد ۰ «؟ تشون
 هراب رو رظن راهظا شراک هک , دفتس
 هدامآ ورضاحو هتفای هبتاخ ملبفكپ
 ار شووخ هک ت سین ریذباد :تسا

 یاههفحو هلبح و ابمخ و جیپ راتف رگ
 تک اهوب ووتسارد هل ویسع یکینکت

 هوامآ و مرکب وس هک تسشیاو اراک
 هاضزپشآ رو هکنیا دشکب رسار
 .دشاب هتغادار لفلئو كن .نابح
 ملیفژا دناوتین یدقتنم نبنچ نیا
 رو . دیای «ششرغ» تحب وروم
 مدت رب یلاپملیف ربغا لاسدنچ فرظ
 رظن زا ابلاغ هک دنهش راکسا زی اوچ

 یناوارف .تیمها اتپم سلاخ رته

 نما وولأتم نی رت هتسچ رب و .دنتشادن

 رواکسارناوچ .تسا .«ینرام» هنیمز
 ۳ ۰ هحفصر هی



 "۲۳۵ 6۲ ۸۵و

 (ءارد) مارآ یئاکیرمآ

 وال ۹
 رتسد 0 دیش رهناگیل

 تی رآدیالآ

۰ 
 و ؛ روت رآ تربار هدننک هبپت ی  وکنام كولابر

 دئنسه نمرسپب رثب۲نآ ناد رک راک ملیق یلک شزرا و تیمها اب اعقاو
 روا و مایلب و-بروخ * مارآ یئاکیرمآ دناسریمار

 ۱۹2۸۵ روف -هقبق ۸۱ لابقتسا و شررف اب ثس
 نیآ رامویتسا. روان جروح املسم یلو هجاوسم

 فور گاز شروا لکرک یرته هكرزبراغ7 هتقیش کاپ آ
 مفتساوم روماتاووج تو ات دنهاوع نا اریلصا یاهلر 7 تراپنسواج - یر لکیام یاشامت مات یفمش و زاب شوف آ اب هننسه

 1۳۵۲6 ۶ سس را زل راچ ببوخیلیخ
 (نرتسد) زبادتروف تم دوب# هدش نایب لووت رو: هجن ]زا | 1۹5۸ هب واز -هقیف ۰ ّ

 نرتسو ناشی رسه نیرن روهس« تف وف :لومایج ی وون ژان وصرب 5 ۳ ۳ توگی وا ۰ .نیفاودولک طسوت یسیلگنا تسیل هات زا یکی «رکاو تنیلکو 3 1 < یفروم ۲ جم رل واف ۰ وب رگ رلکیام هتلاشرم ... کما رت راو« یدوالآر لرنیاو دوشیم هدارناشن ۰ ی اکیرمآ ۰ یفروم یروا 5
 زاغآ ار دوخ یئامتیم یاهتیلاعف (مارد " دم یایز كرتخد ژان وسرب . دیانلیم نبلوا نشکادورپ نیک ار نیترام بلج رتشی یلیخ <وب رگدر 2 جور 2 100 131 جبوت ۹ لوصحمنیااب,ین وی زیولت تاشبامت و ۳9 . لب نوه یاهشیاجرزکا
 یب وبحمیاههرپچ نافتاب وا .دنکیم پوکسامتیس-لاصروین وب +« لومایجروج »و طسوت یموب
 و تیک نایرب ,وب اماینیچ ریو نرچ لن رک و و «رداتحروج» سن امروف رب یل وودرکیف مسجمیک و اسب
 هرطاخ رپا دراجیر دنمرتهناوج ی وزحز .همسب ه .ود 6یزیشروب گی شقنرد «نیتادرولکو تفگش
 |رشی وخ ین وی زی ولت هتسچ رب تاشی امن حورلاتفرعمهپ طوب رم رثا نیارو یوجنسجرد هک یشتف , سیلبپ
 ی اعاعقاو:تسایف روم كرم تقیقح
 تسا ریظنس و

 نوگیاسردملینیاهتسف رتشین
 یوبدوتسا رد هتبلا و - مانشوو
 تساهدشیرادنلیف مریاتیچ هیچ
 هوکشاب لا وان راک. شرع مک یاهن اب ایخ

 یئامترنه و . اهینیچ دیع نشج

 ریظن هداسیمب اتو ینوب ناک رتخد
 یار یدابز شزرا تشذگ هچن 7۲

 دنکیم سک ملیف نیا
 راگن همان زوركي «وبرکدر»

 رد < لوم و سیماب هکی سیلگنا

 كيگ اب دپامنیم تیلاعت نیچودنه
 ی اکیرمآ كپ دجدهاوخپم سیلپ
 ناتساد بیت رننیدب و. .دنک ادبیار

 دوشیم ناپ «ثاب شالف » تروصپ

 ناوج هاب یارچام و ناتسارنیا
 قشعهک ؛تسارو رب لایخ یناگی رمآ
 رد ار لومسیم كرتشم و لیاقت

 ویرگدر شبیق بقر هب و دریگیه لد

 لکیام اب هارمه سفللاتن رععو
 < عاجش د مایفهریخ كرسپ «یر
 كب ره نانکیزاب .دناهتچ تک رش
 دنا هتفارگ هدهمب هک یلرقیاطم

 دنهدیم هئارا یبلاچ یاه یزاب

 لررد هلامهد كردپ یرلپام یا و
 تراهم اب نانیچ جیلىنا یک دوک

 سن امرون رب هک دنکبم هقیظوماجن |
 شومارف اهلاس هدننپ ار وآ یرف
 «.تخاج دهاوخت

 + اب ردلحاوس ود ؛ملیفنانسار
 دتفایم نافنا ی ونج یاب رفیلاک رد

 رد شردام نافناب اجت آرد «یرز
 اریاهداس یکدشنز" یعادب | .هناخ

 هثیمهیهاو ترلابخ .. دنارذگپم
 درادیملونشم دوخب اركرسپ راکفا
 ثكمکان ؛ زرشروب سیم شردام
 یزرطب دهاوخیم رران ناشهیاسه
 یروصت یرامس نیا زا ارشرسپ
 دب اپیم تاجن یر, رخ آ رد .دشخب تاجن
 مرگ شوغآ رد مه زرشروب سیمو
 وریگیما شیپ ار ینی و یک دن زردان

 یغای اهدصمأب هننكيو وزاسیمهدنز
 هجنپ و تسد یحاوتنآ شکتدرک و
 و دنکیم مرن

 ,ویلبد .جروج و یدنک ترب
 نیا یارب یمرگ یویرانس حروج
 ب سپمهعرزمپ رک او .دن |هتشول ملیف

 اراهن ات دیآیم ریاشرسیو ویام
 ناعارد اهیچااموگ هلبح لیاقمرد
 ماجن |یا رب هک وپام رهوش .درارهکن
 زا سب ۰ تساهتفر رهشب یراک
 شاهچب و رسه هک دمهفیم تشک زاب
 دن |هدرک رارف زپادتروقپ رکاواب

 تفشم رپ ویلان رطخ رغسدمب اجنیازا
 دوشیهزافآ زب ادتروف هب هلفاق نیا
 لثقب اهیچن اموگ ,طسوت ویامرهرش
 دنب لولشش رانفرگ رکاوو دسربم
 ۰ در رگیم تیک نایرب یرهام

 رایب دوخ غونرد ملیفناپاپ
 و تشا تب رثنآ رپ و هجوت بلاج
 , نادرگ راک < سالک اد نودررگد
 ۱ بوخ ین راجت نرتسوكي هدشقفوم

 .دروآ دوجوب
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 1 یا کت تننایل اه 6 ۰ تا 2 ز
1 77 2 1 0 ۰ 1 
 اهتس 1 2 کا ِ

۲ 1 
 هرف ار هاب ۱ ۱

 یاه .ر

 )رو +

 دنم و رب ۲ یاه رت

 یارورد و دوس
 رطخب ناشیدام عفاثم لوط

 تخاس تحاران تخس , دتفی دا[

 یو آ دسب سا تر هد مس 3م ا

 «نارج ی نا شاذگ یارب ریتم قد ۷ تهج ,ماکتبت ۲
 7 ۱ تایحوا سس شش ک یسواک كنشوه رنک دو دنخ

 ساررد دوب هدمآ هسنارفزا هزات

 تف رگ رارت نآ

 هقباسب تالمحاب ملیف راک عو رش
 زرپهم ,یدعس ر

 و ترهش ورره هک دن دوب یمضاعو

 ناش زی امت هج و و دتتشا و یفاک تی وبحم

 روا روب نیا نارگیل تلف
 یئادصورس اهنآ یصوصخ یکدنز

 دی دن وماربب و دوب هدشناب
 ی 3 2-9

 مقومن امهزا «یرقعجپو رت

 وومنیمعورشم دصرردص هک ,هتسد

 تحارات هدع هنافساتم

 «مادعاب زور ۱ » ملیف ناگ هدننک هیهت



 دوب هه آ رب زادش هتق رگ میمعت سجنا

 لایخدارفا رتکا - دبوکب ارملن
 ویرنه هبنج اعقاوراکنبا دنورکیم
 هدعكم یثح اب ودرادیلوصا

۳ 1 
 دییأت رد « یئامتیسناک دنسیون زا

 ءاص تحب.نمجنا رظن

 هیت ۲ اب ماهدرو

 هک یبگآ لوب
 هدن واراههمانز ورب
 شحف همه زا

 شو رف ,دنوروخ
 طقف ملیف بشید

 ناموت دصتشه

 ۱.تسا هووب

 تقیقحاما
 همبن ]هک دو نیا

 ؛ . دانش هلبح

 عیسوغیلبت دوخ

 یارب یشعب رمتو

 ًالهش- دوب ملیف

 لابق رد ابیرقت
 ودنارج تالمح

 توکس تالحم

 سکعاپتت وورک
 زار هک یلسلا

 هک ووب نب!تغاو

 زا: هلامكي یط
 و ینف -
 یاهوآ رب

 ۳ ام

 هتک یولجدندم ایم دننشا ر یصخشم

 و دندی رخیم طیب یرایژ ریراقم
 دنتخا در مهارشا وب

 شیابن هکیقوم ام

 دشمد یربخ اهتآ زا
 شطبلب هک نئاس یاهیلدتسزا یعین مم رس اصعشنم ار
 دئاممیلاخ دن دوبهدیرخ اهن] ار لابقتس!مورم هک و ونبیوخ سییای۲
 هبحور رد نابرحنیا تسا یبیدد ناگشب رته یزاب ایآ + دنورکث
 .دشیممماورتوم ناکشیپ رته هک ن انچن] : تشاد یصقتو بع

 شیامن تسکش بجوم

 نیس

 هراب نیا رو یرقمج دوخ مئادمت ای]و +
 فرحنیا مه دیاش , دنوگیم هچ تشاردمعت و دوپراک رد یئاهتسد 1 _ِ < ۳ ءاه-

 تسی زیچیل و : دشاب هتشادن تقیقح تسکش و هدرکن راک ار سیپ هک

 هباشم تاعادقا اب ارنآ یتقو هک  دنکر وناو هدروخ
 ۳ - هحفصرد هیقب یزیچ سک ره سوصختیا رد

 می

 یاه. لاجنح > ناونع تحن هراشنیازا هک یبلاطم

 ك.ء ارنآ ناوتیم تخقرد تساهدش۶غ و رش «یرنهو یلامنیس

 نودب ًاماریز تسناد داز] هحفص
 حردب انیع میشاب

 هک شاب یناکدیاتاب بیذکت دروم تسانکب

 رو هکبروطنامه نوچ و دوشم هورن اهل زا .یمان تب نیا رد

 باچ < رازآ و هحفص تروملاطمنیا میدشرک تم قوف

 دشابن قاوم هلاقمیا زا یتسقاب یک هکیتروصرو روشی ِ

 2 تر ۳۹

 هب زطن هن لوتیما سلطمنب» هک بوشیع روآداب «هثاخرد

 هک دشاب نتنطح و درب < یک وکباوجد ارام :

 ووش بوصم «انسراتسو هلحم ٩ ملت

 ع < رییدرس د ۱



 نظعوس وتشحو یادخ

 ناحهزآ تبحص یتقوز و رمآ
 تارطضا وتشحو

 - ورفل 7و دایبههرابتخایب دوشم
 یی دنتفا

 رب زاب نانچووخ یاپهملیفرد درمنپ

 505 عو:ع>طیحمترابم و یتسد
 زاروطن [ و دنکیمداجی !ا ر« نظعوس
 ناجبه دیل وت هداسیتیشو عوضوم كي

 عتا ورد هک دیامنیم هدننیب روسرت و
 «نظعوسو تشحو یادخو مات زج
 دشل#اق ناوتیمن شيا رب یتاونع چیه

 نیمه رد كاکچیه تیقن ومساسا
 تاک رح ٌهلیسوب وا .تسا هتغپن عوضوم
 رب ملیف نی رود

 روت و هنا رهاهژأتت وم ؛ جومم و جک
 یلومعم ءزوسكي زا هن اداتسا یزاد رپ

 زاارامش هک دروآیم دوجوب یملیف
 دناز رلیم نلأاس رد تشحو وسرت

 و كاکچیه ةراب رد زایکی

 منکیمسجمعت نم» :تشون شراک كبس

 دحاو عوضوم كياهنت منیب یمیتقو
 ار یچاشامت هثمهر رمنبا یاهملیت رد

 یایاوژاب ؛ دوخیر

 رب دقتتم

 !شی هک یعوضوم ... دهدیمناکت

 هدرپ یور یملیثرد ناوتین رابکی

 روطنیه مهتقیقحردو < . دروآ
 ناتسلگت اروخ نطور دتلاکچیه تسا

 قطان ملیف نیلوا «توکسلاقح»و
 ردهک یتراهماب وتخاساریسیلگنا

 یچاشامترد با رطضا و تشحوزو رپ

 ناب رج نیمهر رک یمسدادناش دو

 رارت روخةدنی ] یابیلیف سس
 دهد

 مقاو لامقتسا وهجوت درویتاپج

 ۱۹۵۵ لاس لئاوا رد . هتدش

 تک رشابار «یبقعهرجنبو كاکچیه
 رد یلک سیرک وتراوتسا زبیج
 و درک هیت تنوماراپ یویدوتسا
 هک دوب یاهژادناب ملیفنیاتیقفوم

 ین ادرگ راک هب بیغرت وقیوشتاروا

 اب # دزدیریگتسد » بلاج رثا

 دقتنملاس امه رودومت يهايسهب رکد

 : تشون دلارهرچکیپ نشوم هلجم
 : كاکچیه یاپملیف نی رتبب زایکب»

 ءایسب رک
 ب4 رگ ریظن » :دوزف !نوبی رتدل اره

 یاپملیق

 كرویویت همانزورو «

 سناوتیم تربت اردایس

 < , دیدكاکچبه

 و اس ناتساد كب

 1 بل اجهژ وس تار

 رسم لووت زا رابتب |تلاکحیه

 - راثس تسد مسیاهلکیامناج

 دوخملیف یارب یژیهن|ناجیه یوب

 تساهدرو | دوجوب

 یئاک < یبارناج
 و هن ابفخم هقب رط وتولسا رطاخت هک

 اروآ هکنیا زا یایمیدع ۳ ۳ ۳
 رز دیدیم

 و دنووب فوعشم و لاحشوخ

 اوق فالخ رب (یم ارناج) دنتتنادیم

 تافتم یمدآ

 رد یماخ یکریز و تراهم ابهک
 مفت رمیاهمای یورژا  بخیاههمین

 تموم نیئاپ یدومعیاهراویدو

 ووسخ تیرومام ماجنا را سپو
 تشاذگنم رارغ یاب هناک ریز

 ینأت رب هب یبار چیه رانیاهک تفگک

 اهاتش|سیلپ و تصا هو رکن تق رس زیچ

 شریکتسودها وجیم و هتخانشد زدا ر وا

 شرابتخا رد یقیاق یتات رب کر

 دود رثازجب نآ هلیسوب هک وراذک
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 1 ۱ ۱ ات

 یارب نسویه . دیررک اتشآوومتم
 اهتیصعغ زا 1

 ۱ و تی (یاهدع شی وخر وطنم
 ی وتشاد رظن رد |رینارعا

 هدمتی|نیب .ورک یئامنهارابن] لب
 خو صمو 4 (سسکاویتحا دور را

 یا رب »ِ یسشنارف > شاءرپچ
 اکب رم | زا ناتسب ات تالبطمتندن رذگ

 دن دشیمهدب د دن دوب هدمآ هنارفب

 « درک تاقالم اراهن۲ یاریروزب

 تسویپ عوتوب رکبد تفرسكیو

 نا زی رک یص راکشیا رب سیلپ رکی راب

 9دی دهیهت یکاث رطخ یاپمادژروخ

 ناهنب شیوخ دزناروا یمن ارف

 تسن ادیم هکیروجو اب و تخاح
 شا هتفی رف تخس تسا شبیقهت رد سلب

 تمالم اریبار یمتارق . دیرگ

 + دزاسیف رمم سیلپ هب ارووخاتروش

 تح 2

 «ءایسهب رک و ردكاکچیه توعدباثب

 یراک :دناهدرف اقیاارهدمعیاهلر

 یلک ی رک ب (یارناج) تنارک

 سنت ویتسا سین | رف)

 همانتناش دنجرر  دیدرگ هننقالع

 5 0 1 کا
 تشادن رتشس لاسءدزاود ودر یزاب

 نو .دونت ,یکددفز و هاش هکر هک
 یاهررهشرورایسنانکب زاب زا یهو رک

 یحب رفت یاههمان رب یارجاب فا رطا

 هسب یراک ؛ دب هامکی" تخادرپ

 شن ادو ملعنتخوم اب شردب داهنشیپ

 رد لیصحت نضرد ودبزرو لافتشا
 درک تک رشمه یبلاج یاههمانشب امت

 - روترآر اب اهزور زا یکی رد

 اکب رم مزاع ودش و رب ور« نیتش ماه

 یودوربیدمک تاشیامن رواتدبورک

 روتبقق ومسک زا سب . دنک یزاب
 < تساشنیا > مأیف ؛ یودورب

 مامتاب دوویلاه رد ار (۱۹۳۲)
 دیابیرتخورف ردیئامن رتهودتاسر

 «دیپ | وخب دین |وتیم اجنب !هدنک جا و وز|

 «یتاوج ریسکا , دن زیمفرحمورم

 هنواح + هایسهب رک . لآ هدیارسه

 نم یاجب اراهن ۲ : یندشت شومارق

 <«توهخورورغو هرخالاب ویسوس

 درسو تس وجم وت ریش یاهتتب

 :لرنبایاقیااب تساهصنس رف و ابی

 یارب هکتسا یراب نیموس سیرک
 دنکبم یزاب یملیف کاکیه

 یقع هرجنیو

 ربآ هس ست رتب

 <مجنب هلبو

 یاس« رکوو
 دنتسه كاکچیهیارب یوباج

 رثه اب سي رک اپملف نیا هسرهرد
 نرچ یا هربخ و كرزب ناکشیپ

 یراک و تراوتسا زمیجدن الیمیر
 دی وکیمشروخ .روبیزابسه تنارگ
 ینمماتب روتک !كب نمارتنارک و

 <تعاس هدراپچ# اب یلک < .منادیم
 عورش ارووخ ینابنبس یاهتیلامف

 - رثهرطاخب ۱۹۵ لاسروو درک

 راکسا < یتاهر رتخد» رد یئامن

 دو وآ تسدب | لاسسب رتک [ نب رتهب
 دنبوک_یم هکسبا رکید تلاح هتک
 نیل وا وک ان وم ناطلس رینیرصت رب
 هک هایسهب رک > .ملیف رد اروا راب

 نتب ۱رناکه ازهاشو یقارشا سابل

 سن رپ . دششاهتفب رف و دب دتشاو
 سأایل نیا یتف و تسا هتفگ و ک انوم

 یلک سس رک نشب ار قربو قرزرب

 یوخب هک متفاب نایطا مدید

 وکان وم نوچ یروشک هکدم تقایل

 ۱ دراد ار

 ۴ ۰ قفس ر ده

۹ 



 لمس دن
 مهم

 13 راتنا ملیفكي . یعامت حا راک هاشكر 2 یعقأو رث] كي

 أ ۰

 تر

 یخادنا دهاوخ اهنابز رس رب ا:لاتودنه یامتیس یصنص مان هزابود نا شنامت هک یلیف

 : لا رتشاب

 یامنیس نادنم رثه
 یصاخ كبساب ملیف نا

9 
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 تساده دشهلب ودیسر هب |

 ناتسودنه رورشم دوت:زوپمک طسوت هک ملیف نیا یدنهلب .هایاهزاوآ و اپصتر

 تساهدوبهقباسپیدنه رگیدیاهملش رد نرنک انهدشهتخاس( نامروب - د. سا )

 ۰. . دنکیمهیموت دوخمرتحم نایرتشم مومعب ادمیفنیا یاشامت لپدرتم یامنیس تیریدم ن



 هرولایف وسبیق رد زایلتیایامنیسدیدج گی وشآ ویسال ]| اب رام : کلا رتشاب

 یروناولاسوتانر - انراویستیرام

 دشابم هقباسب دوخ ع ونرد نآ بلاج هژوس هک



 ناد رگ راک : یئرمان هشين رنه

 هکدش دهاوخ هجوتم نوک |

 ین اورک راک و هیبت نی یت وافت هچ

 تسا ووحوم ملیف

 یلاهملیق تفرشیپ هدننک هیپت

 تسا هیهت تسدردوا رظطن تحت هک

 هک هن وگنامه اریز) دیامنیم لرتتک

 شش نامز كي رو تسا نکمم دشرک و
 هدننک هه" كي تراظن تحت ملف

 هکیتروصرد ؛ (ددرک شیابن هدامآ
 لوفشموی ر وتساكي ر رطقف ناد رک راک
 تساراک

 ظاحلز|ملیق یدب ویب وخ نوچ

 نکسمورادت هدننک هیهتب یگتسب یرثه

 رد ملف هیپت تدمرد الصا تسا

 نادرک راکاما «دورگت رضاح ویروتسا

 یرادربملیق تدم مامترد یتسیاب

 تراظن ناکشیپ رنهو یتفنانک راک رب
 تایحلوئسموا اریز « دیاش لماک

 . تسا وی راتسب ندیشخب
 یتس رپ رستحت ناکشیب رثه همه

 و یبوخ , دننکیم هقیظو ماجئا وا
 هب لماک یکتسب اهنآ یزاب یدب

 دراد نادرگ راک

 هدش .هجوتم نوتکات دیاش
 ملیف كي ردیا هشيپ رثه ارچ هک یشاب
 هکیتروصرد هدرک بلجار امش رظن

 لباق نادنچ شراک رکید ملیفرد
 یرنه فالتخاتلع هرون هظحالم

 تسا نادرک راک ود

 روصت_اطمندش نشو ریا رب

 ناتک راک و نیسی زوم .نادرگ راک دینک
 دنتهیقیسومتال ۲ اهروتک او ینف

 یقیسوم تا ۲ زا هدش حراخ تاوصا

 درادیگتسب هدن زاون تراپمب
 ین رمان هشیپ رثه نادرگ راک

 تبحص یل رمناگشیپ رنهو تسا ملیف
 ماجناوا رظن تحت اردوخ تاکرحو

 دنهبیف

 یارب هشیپرنه تاقوا یهاک
 دنک یم داهنشیپ یهارراک تف رشب

 نادرگ راک تقفاوم درومرگا هک

 :دوشیمهدافتسا نآ زا دریگ رارق
 میلعت ار هشیپ رنه نادرک راک

 هو دنک تبحم هن وگچ هک دهدیم

 یبلاج هعطق ات دیامت تکرح زرط
 دی[ تسدب

 ویرانس یتسیاب مایق ناکشیپ رته
 ار ملیف ناتساد « دنیامن هملاطمار
 یاه تیمعش دنن اوتیات هدرک كرد

 دئهد هارا ملیفردار ناتساد

 تست تسامزال تاقو یضعب
 یاهدعطسوتناتسادزا یکچوک یاه
 لر یافیارد یفاکیرته تردق هک
 روشارجا دنرادت هلوحم

 ردادی ریکب رظن رو اریتاتساد

 یاسیلک كي ردین زود رمملیف یادتبآ

 ردنز,دننکیم جاودزا كرزب ًاتبست

 میح رت سلجم ودنکیم توف ملیفرخ7
 مامت ؛ دوشیم ماجن | ابلک نامهرد

 «دتفایم قافنا ابلک نیارو اههنحه

 دوشیم ضوع نویساروک و هلصاقالب
 درم«دد رگیمیقاطاب لیدبت اسیلک و

 تعجارم لسع هام رفس نزو زا

 دننک یم

 « دزمان زور كي ناگشی رنه

 زارفاسم ینامزو نز یب رگیدزور
 دنتسه هدیسرءار

 هل وحملریأفب |ماگنه هشیپ رثه

 هکتساواو تسا نادرگ راکب یکتم

 هشیپ رنهب ار مزال یاهکسک لریافب ارد
 دیابت يم

 هب اهراکرد هک یرگید سخش

 دیامنیم كمك ن ادرگ راک

 تسا (20001طاد1۶ 0عا
 دادعتسااب :رادتبحالص تسا یصعش

 قیقدو یوق هظنفاح یاراد

 تشب یاه هلحصرد هک یتاکت

 واطسوت دوشتیاعر یتسیاب مهرس

 ۲ ینش هخسر را تش تشادداب
 .دریگر ارت هدافتسا وروم تقد

 قلعتمءایشالحم یتسیاب «الثم
 هلصافاب هک ار مهرستشپ هئحصودب

 یراوربملیف رگیدکیزازور نیدنچ

 ماگنهرداتدیامن تشاردای دن وشیم

 اجباج لاکشا اههنحص یرادربملیف

 .دیاین شیپ ءایشا ندش
 هتشون بوخردق رهوی رأنس كي

 هدنتس هکر هجن]لماخ دهان هدخ
 .تسین دنیبب ورونشی دیاب

 اههد رب ءاهاس یاطا لکش

 هار هنوکچ ۰ ناکشیپ رثه تلاح
 : تامزاول , دننک تبحماب دن ورب

 نادرگ راک ینآ رکف هجیتن اهنیاهمه
 :اه(پآزولک ) ندرک هفاضا .تسا

 حوطسیورررعایش| ساکعتا ,وکتفک

 « داب شزو رتارد اههدرپزومرم

 رودزا هکیناپمدق ای ناداب یادم
 یتاهزیچ ابنیا , دسریم شوگی

 حرش وبرانس رد ناوتیمن هک تسا
 نهذب یدادریملیق ماگنه طقف و داد

 دسر یم نادرگ راک
 تراک رگا « دشرگ تم یتسیاب

 ,دوشف رحم وب رانس هارزا ینادرک

 دهاوخیمه رب و مهردیاههنحص هجثت

 دادموادت اهنآب ناوتیمن هک دوب

 (تاک و ژاتن وم) هراب رد ادعب

 ۰ درک میهاوخ تیحص

 رد تیقف وم یارب نادرک راک
 اب |راههنسص یتسیاب یزاسلیف ما

 دیامن ینادرک راک یصاخ متیر

 ؟هتسهآاب حیرس تک رح

 نادرگ راک تامیمصت

 دصاقم یارب هتسهآ تاک رحت

 روشیم هدرب راکب (كيتامارد)
 تلع دشاب میرس تک رحرکا

 (لامر) رک او تساراک رد یرگید

 هرهزور یاهراکیارب نازا دوب
 دوشم هدافتسا

 یدنهب . ستاکسرد سناکسره

3 

 1 ا 1
 . تسا روم

 كت یزاب و ینادرگ راکدیاش

 ال توس یی تب ات
 تخاونکی تاک رح لاصتازا دم یلو

 نیاربانب .ددرک داجیا هدننک لسک و

 بلاج تاکشب یتسیاب ملیف رسارسرد

 . دوش هراشا هچوت

 زا سپ هلصافالب یتسیاب ملیف
 ,دیامن بلج ارهدننی هچوت عورش

 سپس ؛ هدرک داجیا یمومع ناجیه
 هتکن نیا اریز دسرب دوخ جواب

 هک تسا رکیو هجیتن رهرب مدقم
 . روش هتف رک یتسیاب

 یورب ار تاکت همه تی رانس

 هک هنوگنابه یلو .دروآیم غاک

 ندیشخبت اجلوتسم نادرک راک دشرکذ
 هک یناج ۰ تسا هدشرب رحت تاکشب
 مات رک او سعس تسا مزال
 تعرسرثک ادحب ار یزاب رگید لحمرد

 زوهدش هتشون یزاب رک اای دن اسریم
 لیلقتا رن"] تسا هدننک هتخ ویرانس
 دهدیم

 مهملناسزارگید یکیوکتفک

1 

2 
 دش نشود یارب

 تقد (كاکچیه درفل آ)
 "ارد هک یتیقف وم

 ,یلطم

 راک نی رتدنم رنه

 .امتاوواشزرا



 ز ماقتنا و راهق ی

 ]۳5 ۱بهج ۱۵ ۱ 1
 / طعم یعماع طههدانوب

 690 نوا |ههزعو (هدوا۲ ۲
 ۴۵۲ ۱۳۵ و۵ ۵ - 0
 ۷۵86۵ مادر ید عمها)
 1و عبع وهوادانصو یعاصص
 طعابومج ۵۱طعع هص ۱۱۵۷7

 0۵اعهوعا

۱ 
 »۰ 3۳۵0 جد هم

 9۸5 601/۲2 ست ات 12۷۷ 6۳ 60 نووروما هما
 ۲: جسد کات طب یوبواف 0:وروعج قوم

 تی ر) نی - تجایرد هنوسآیدلید



 2 ینامنیس۶ وتتم ین

 7 یو مبا تاک یدمحملمحم

 ورب» هاو «دیتهيضاران امشارچ من ادم و دشاب نلاح

 راد هلجع هچهزاح روش هتخاذش تست لیام

 میکس رشت امش

 یاقآ(ندایآ)
 شولبا یاف۲-۲

 . دشابیم لاید ۳ , زی روب زم یاه هرانش یاهب دستم

 ۱ یاقآ (نابتصا)
 روتکب ولب اقملر «لبتسا نراک» -۲

 «هسوق راکشد ملیفرد ار روبتام نایساک وفنکزاو

 تشادن تک رش (هخرچود دزد) ملبقرد اکبسرویروثی و -۳ رومشیمافیا

 + وب ملی نادرگ راک هک

 میداد لوق یلبق همانرد هکیروطن امه -۱ هزیشود

 ءراتس یابیز یاهسکع زا یکی هدنبآ رد و ی

 رومن میهاوخ پاچ دلجیورارامش بوبحم ی هی رحف

 «اکیسووب رونی وو هباد لررد(...و قشعو نان) ملبفرد هکسزریپ -۲

 هتشذگ هتفه اتس۳ درادمان «اکسیانیت > هتفرکرارق اش هجوت دروم
 زورون ائو دشيم هداد شیامن ابثد یامنیسرد «نکكاب هشیشو ملی

 .دشدهوخن هتشاذگ شیامن شرب «مادزب ونمرن وزا یملیف ۳۳۸

 لوصحمبیت رتب روپ زم یاهملیف -۱ یاقآ
 ۱۹۷۰۱۱۹۰۱۰۱۹۵۰ یابلاس و ۰ وکبنكب ۲

 لوصحم روب زم ملیف - ۲ دنروب یک هم
 رتخدوملیف -۳ درادمان سالک اد نودروگ شن ادرک راک و دوب ۲۴

 دوب تلوماراب ینابیک ۱۹4 لاس لوصحم «یلامرخوم

 دشت رابعنابفطملیف ناکشیپ ره-۱ نایاقآ
 لجن - ستوبتساكرام ,زا نایروگیرک -نایسورطب

 هسوبو ملیف - ۲ یروسنال
 هثیب رثه و دشابیم ستسنرآدتبانوپ یناپمگ ۱۹55 لوصحم «نینوخ

 یلاعیاهملبفزا یکی شیان ماگنه -۳ درادمان «رکفارد نآلوا

 .دومن میهاوخ پاچدلج یورار شکع «كرامدپ ودراچیر»

 یفنملرهکیسک «هانبیب نز» ملیفرد -۱ یاقآ
 ورادمان «یللکم نفیتسا» تشاد هدپم ار ۰ ۰

 وییزارک كني «حزلو سرف> ملبفرد-۲ یصتانودبرف
 ار ملیل درم لوا لر «نکاربیدا» هکلپ دنتشادن تک رش پوهپاب

 شسکعووب زم ملیف شیامن ماکنه روم میهاوخ یعسس۳ . دومنپم افیا

 و نان) ملیفب طوپ رم امش تارک ذنزا همناخرد میلک پاچ دلج یورار

 میدوب هنفک نيارچپ امرگم .مدیمهف یزیچ ()

 و وناملاطم مب

 اسخش 4

 تب رتونیوشن زا نابایرو هدب

 دشابیمنا رهن رنات هتسهت مناخ صرو -۱

 دنتسه اکیرمآرو الف

 دنها وهن تک رش یسراف یاهملیف رو رگیدو یتنایدنودیرف

 «تدحودیاق ۲۳ تسی رودقم الف دلجیور ناشسکع باجاذل روش

 یزاب نارهت رتاتترد قباسلایفامک هکلب دن هروملل ترفاسم ناهفصان

 ؛ تسا هنفرمداب العف ناشیا مان -۱

 هما زم ملی ۱ یاقآ
 هراب ود رراد ناسا ۰ نشو ِِ

 | می بتن روی ۱
 ۲ اسب ب۲ رو زبل هنف ر راب مو روهشم ملیف ناورگ ر

 ر شسردآ میارتیمن اماربز .دبلامن قیقعت اصخشو د

 اگدنسب وتب تست اش فطل ژاربازا همئاخرد ؛میراذ

 را هیومد»ا -۱ یاقآ
 س شام و تسا روچوم ناربئرو ۰ ۰

 ۱ ۳ !یلاس یلاحار اش نابهر داهرف
 ابن ظفاح سیساذا ادیدج یامتیس طسوت < یسیسو ملیف م مود

 سیا اعسزا یگیپ تالجم نررک دلج یارب ۳ . دشدهاوخ

 دیلام رف همجارم یدمس ناب ایخ
 

 ناب اش همان وهب هرامش نیارو یاقآ
 هراد

 رز هناگشفهیاه هبنو -۱ .دوشیم 1 و

 س ۷ تا ی ربصح نسح

 امش فطل زا رب ازا یاق [ (نامیلسدجسم)

 : «نتسه نوتن راج
 هسوت ۱٩۵۰ لاسرد یوسوم

 ٍ رما یامنیسدنم رتهكب ناشبا .دوبهدش هبپت
 . مینک پاچ دلج یورار نافسکع هک تی

 ربتزا الوا یاقآ (ناپفصا)

 : 0 : تو رآ

 . میاهداد روخ

 یاقآ

 یمکلم دوه



 هدش رها یواپر

 ور-۳ تسا حپحسص نارا

 طلب ةووما ۳ ۳ ۲ وینساب
 بفطا و .دنو ۳ راب ردلادج و مانب یهلبارر

 مينکبمررگشت ایم

 وزا راک ۳ اد یاپلیف -» یا

 ؟ز اب «ورت وعنیلپ رمو-۲ .دشدها و

 همش هتشز
 ۴ و شب امن ژورنا وم یامتس

 وگ هووشن تک رخ یلبرب
 دن راو لاس۳۰ یوراه

 یاقآ

 یلباک رجاهمدمحم
 زا - رود میهاوخ پاچ دلجیورار 4 ودنارب نوا رامو زا یسک# روش

 یاهبش 4ژورنل وم املیس» تیقف وم شوخ یوب ۰ یاهملیف رتسکنل ترب

 شیامن هدنب ]رد «ازالپیامنیسو زاسناراب «یامه امنیس»درک زاب كجوک

 وتسا یضار < یفثک ان ۲و زا العف ودناربنول رام ب۴ دش دنهاوخءداد

 .دشابیم ۱۹۲ ( لاسدل وتم یو نینچه

 غيراسنرد امش همان نیا هکشيازا ءادنبا ناباقآ

 !مهاوکیمترذصدشن هداد باوج«زورول» ۳ . _. 
 )۳ ها زر
 نینچمه و تساهدش یرادب رخ یولهپ ناب ایخرد مقاو« ینیسوب دار»دب»ج

 نلشپاریغ - ۲ دشاببم «ملینرون همو تک رشپ قلعتم اب زاتسان آ ملب
 مولس نآ هجیتت زونه -۳ دل زادن هدهعب ارروب رم ین اپمک یک دنبامن رگبد
 میهاوعن ربغ یب ار امشرما هجیتنزا عالطا ررجمب يلو تسا ههش

 و («ونیم لاس-۳ دشاب

 "سن روال

 واین ز» ملبف شيامن ماکنه ۱

 تی مر هدنب [ رد دباش هک هاتاباز

 هداد شبامن «لابور» یامنیسرد

 شا

 «نیب سیلب, اهرببیچ هلحم , لب رث ۱-۱ یاقآ

 «یللملا نی سیلپ» ناونع تحت یللملا الغ دمحأ
 ضرمسپ نارهترد لاسما زبلاپرو تسانکمم «ینیچ كسورع» -۲ 4 ِ هداد شیامن سک ر یامثیسرو شیپ یهنچ ی

 . مراد درومشارد یقیقد عالطا -۳ درش هریک اب

 هتک «میسیو ماعب هلو ..اقآ (دارفما
 هچ رهارابش یلاوتم یاه همان باوج هک ۳

 ۱ دن هاشم ین

 نمل وه مایلبو

 .عالطاب اهافشا رم وضوسبا تسرف نیل وارد هک مبهدیم لوف امشب انضو

 میناسرب «میهید ملاغ» : اض ظفاح ادخ

 ؛ناوارفتاق راس زاسب یهاشتل ود نیسح یاقآ
 گكیاب ءارصهار ناتسروآ هک دنا هتساوخامزا هلبسوپدب

 اپردب لو مهام مبنگپاچ هحفص نیارو گچ وک یاضافت

 + میهدی» مأاجن ااز ناشتساوخرر ان ؛هدز

 /یاهنصا] ,میقم امنیس هراعس نام دننا وا رفتکیاپ
 نه رف هن اخ رپ ره را وا 7 ی ردآ .مشامیمه اکع هناعآ

 ( یهاشنا ودییسح) :نا رهت ناتسا

 شها وخناهفصامیفم یما رکن اک دنن اوخزا هلیسونیهب
 دنبامرف هبناکس ناشبااب ادخیاضر ضحم .منکپم

 کسب یبت ار امش یایز ططخ زیچ رهزا لب یاقآ
 رهرب لیصحت ارچ رکبو امش -۱ ,مپب وکیم ید هلادسا 21 ًاضب۱ , _ٍِب

 یایز سکع ب۲ .دراد یر رب رگی وزچ

 یوسیروتسا نی رت زجمس۳ مثکپ اچ همنب] رد دیاشار فک اههبیسنو
 یسرأت ملبف دهاوعن هنافساتم هکت سا لارتتاس وب ووئسا العف ناریا

  ماماب رکیرءامهسات هک هیقابم یدهم یوبوونسا هنیوکیم یل و دنک هپهن

 .ووبدهاوغ ریظتب هنامرواخرد وئالپو لئاسو ظاعل زا دیسر دهاوخ

 روغ لعا < ثوجرعناب ینکرس» -۱ . یافآ (نادابآ)
 ولطتا .شقن یافبا یاربو تسا

 تینزااعب رز .روب . دهدرت دمحا
 بش بویحم .دنمرتهزا یلابیز سکع هدنبآرر ب۲

 ۴ لا راس هولاج - مون میهاوخ



 هاب هبرگ
 ولکسمراتس # رب واتس زر ام

 ملخ نا اب هک یونان رک ون

 تصا خرم, و وئبم یف رمع ,نایچا تاب

 هدتسوت هک شرب ی وروغتب ساق ر

 منمراکنبا زاار وا رویروهتم
 یاه ره هروو هتسپاد رب . شا

 یوم و 7 وکبامار و
 لیتو لر و دشمقآ و ملاک دج ون

 تق رک هدهع رپ .تحب درومملیق رو ار

 ملف روتکا < رمایلب رناج»
 و یقعرجنب ,نب داراب هیضق یاح
 < زدن سوریج و - اتراس
 لراش» «وقدملف روهشمس رتکا

 یاناوت و یمات هشی ره < لثاو
 هنل ور« یلنیت رامنازقافتاب یوسنارغ
 اوملفیاهشق رباس یسهناز, رفاسل
 دننکسم اقا

 دن !هتخاسا ر ملیف هک اهن آ
 هب رک و دننک هیهت و ناررک راک

 لتم هک تساتاکمییهر رقل ۲ «ءایس
 هاتوک هتحص برو مهشروخ قیاس

 + ووشیم رها هو رپیورملف
 لکیامناج » ارنآ ناتساد

 یو تساهدیشک رب رحت هتشرب سا

 ارم هک یشزرپا رپ یوبرانسابالق
 تیف ورصمتشون < یبقت رجب ملیف
 ناررکر ک . دروآ تسدبیصاخ

 نالیکمفزوج و اربربلاهیرته
 - ینیساموت حروجروتن وم -نساح
 یل ونک تفملینارنا رک راک ناتسیآ
 پاک ناج و سی ول دل وراهر آر رب ادص

 سابل حارط ویروم نیل زاسکنه ]
 هنارهام یراررسلن .دتتهدهت رآ

 ماجنا مسکو رب تریار > ارنآ
 راکسا

 نی ته راکسا هزیاج ٩۹۵ هلاح
 تف رک لعتنآ هب یگن ریرادریلبق

 د ووت یشج رد هک ت ساهداد

 رظانم زا ملی یج راخ یاههتحح
 لحاوس یارزفا حور و ریدذلد
 ۰ دوازشیازاک, ها رفیاریوبو
 نآ یافصء طاق ریاسو ول راک تن روم
 .تساهدشیرا دریملیف یحاوت

 نژپ واتب ول وصحم«ءایس+ رک
 تساتوماراب ینابک رلاک یلکن و

 ۱۰ همج رت نودب نآ شیت تم و

 رد یدوزب ارملفنیا.هشابیمهفبت
 دید دیعاوخ !راکابن یاس

 سراب زاي) #۷«

 یگاهنآ راث ,:سکع رب لاسا
 9 3 ر وسچ دن دل هک

 ۳م 5 !زا روطچ
 منطب : هنفکس نور [رلتین

 نشنههگبزومروطعچ ,دننک یراو ربملبق
 فست وتلاحاب هناراتسا روطنما ار

 هضر قییطت مسلیف یاههنعس
 زا رتالاب و هننک ژاتنوم روطچ
 ار یدقلنم نآ فرحروطج ,هض

 یل ودنک تسروبوس هناونسنو هک
 4 ی رنآ دناوتبم ۴ ۹ ۱

 دو رکیو شوک زار دن ریکب نم

 یاهشب رکبدژور هسوو +

 هواتس رف ناک هب هک یوسنارف
 دن و رکبم ناغتنا :دش دنهاوخ

 نیس رس كجا هه زارجی

 رهاوج, رکب كاژ 4۱ ۹,سا رابت ومو

 تیومب دا وءژر «یباتبع ناشورف
 و كورتسآ رد ناسکل۲ «یکدنز

 از <هومو ن0عاع ۰ ناجوهچ
 ار 4۱٩ سان رابن وم» .تسا ینات

 ودنهدیم ناشت سیرابرد نوتک امه
 مضو نیااب تسین مولمم نیاریانب

 لاویتب ازنآ ناوتیم مهزاب ابآ
 هاب واتسرف لاسراا رهاظلاح رپب +

 رد .تسایشح مو عود
 یرامسم كبس یتانكاز ملین نیا

 وجه دروم یدیدخ وحنب !ارنردم

 تسا هدادرارق

 وبروتسازا یکی لبقزوردن

 ان منش توعر سیراب یاه (ع
 دندج ملفزا یئاپتمسق هیپت دهاش

 «نازابلغرو هبموسوم هن راک لسرام

 دی دژاب نباهراب رد متسا وخیم .مشاب

 اما متک تبحص هراش نیارد مه

 یتالوطرکید لئاسمرسرب وکنقک
 هار تحب نا < تسنآرتب دخ

 دن وادخب اراشو مرابسب هدنب"] هتفه
 . هرز

 واب همهراک ودموراپ قح تسد

 ۱۹۵ ۸لیرو۰

 یتاعوبطم هاگنب اب زبربت هد هلجم نیا یکدئیامن
 یگدنانبامیقتسم نامتوبآ د یمکآ اربتسا (یرامک)

 دیئامرف هعجارم هلجم نیا
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 آا تسیچامنیس
 صور شور شب اهملبف رد وآ

 دو وضرم مشچ

 یمقاو ربغ وآ یاهمنف یاهنسخش

 هقیلسو تسالماب !رشیاهملخ
 تسا اهن وسن ا رف صتبضم هک یصاخ

 دیامشیم ینادرک راک

 راک رو رتشب هملاطم یا رب
 یاهملف زا رکبووکب (تبوکسا)
 رظن رد (هضدکبزا رتشب )ماب اروا
 یاهسض اکسنادتخا دین او ات هب ریکد

 هک دیابرر و هبنک هدعاشم ارنآ

 ار كیئامارر یاه هلحص هن وکچ

 اههنحص یرادربسکع و یاب نلخ

 كکه دننپ رد ملیف رتاهب دحهچان
 دنکیم

۱, 
 2 دب |۱9
 و هحبسورس و

 جت بلج هنووب
 :تروص رهب

 ناب «ینارحب
 م ابیرقت < مادعاب

 ۰ -راکب ( باقن نیمتفه) میخ

 یرظن ( تنب نتمک ) یتادرک

 ناتادرک راک زا یکی (تشی) .دینکفايب
 تف رشب یمک تدم رو هک تسایدیدج
 .تساهوودن .نآوارق

 ۰ بوخناتسادببس ملیقنیا
 هیهت سوصخب و یلاع یوبرانس
 تیفق وم (سک اب یندیس)شاهدننک
 وومن سک ناوارق

 زا یلیلف هتسد هزج (ثتب)
 دافضتسا هک تسا نافاررک راک

 هییثاب ش رتهو درارنا واررق یکستکت
 .مدیسرتأشاب روک ذعملبق

 كرزب ناگدننک هیهتزا یکی
 هک تسا (نکلاپ لکیام)ناتلکنا

 .(تسلپا) یاهوپروتسا تسرپ رس
 هدنسون نیدنچنونک ان ,هشابیم زیت
 نویدمارووخ تیقق وم ناررک راک و
 بابتانز .دنتهوا

 ۱۹۵/یاهملیفیسررب
 ]۲۶ ۶ 0۳ ٩

 (یدمت ) یکی و یا رحام
 رلاک یلکت - انسیواوپ

 يفا رک و بی یدک كب

 «ردیانشیمور» نآ رد هک شزرااب
 یلاپوراروهشمو هتسج رب سب رتکا
 ۱۰۸ تهماراشروخ رنع و یناپزاب
 وزاسمبوذجموروحسم هقبقد

 تک رش لاسراهچ زادمب ردی اتش
 3 ملی هد رد تیققومو : اهملیفرد
 س روف رب هئارا و یئاپ ورا مدیز
 ۱ ین دشن شوما رفیامسنام
 ۱ !ریدمک ملیق تب زا



 طهدبا دا 2 ملتواب

 هنا ویو ۱ 8 110۳1

۱ 

 نادنمرنه نیرتک رزبتک رشاب
 دم امتسمآاع

 درا و یهنآززوس
 زوردنآ انا

 اتهام دشت... )۵۸۸
۱۸۸۸ ۱ 



 ب۴
 ۳ جت

 رد ام یهاخهات زا4 دنفابتب رومأم میبصیاههمدمد ز وری

 ودرا ؛ سیلکتاشت رجانح ِ 9  ۳

 نی اوج لحم رو * روتسد ن اپ هب

 یزیچ
 اب كرثدراه

۳ 
 نآ ودهدن زدوح ومیاهدع ودوب یاک ودزا

 نشیاک ۰ هروخ یمن مشچبح و رحم ول وتقمیاهدع زج

 درک یمیباصق ادنیجد رعمترسمأب ودز یممدق نادیمردر و رغ

 زی نابتس رک دوخ . دزمهمادنا رک لاحعاضوا نیا هدهاشم 1 5 ۱ 0

 هک میقتسم زوتسدهک
 هک

1 
 بیت رث نیاب " هرک یششخب لماق ریغزاک

 دون نمشد دا رفا زا یهب نتشل رب ینیع

 درک یلاخ ربت وداد زارق فده ارین ویملک هندب

 زین ینامیاش؛ دشیمق ربس مه رس تشب لوصفهک روطنابه

۲ 
 یمس وین اغرا زک ۱ نایت رث

 عیحصتاساش نیاژایدایز رادقمهک دیدیم ؛ درک یمتفاب ردهک

 هلمح هب تسد دنتسا وخیم اهیسیلکنا ؛ تاعیاش نیاقبط .تس

 دید رک یم رشتتمکكنه د رها نم

 هدادهتشک ردقت آ دا رگنیل اتساهپبجرد اهسورودلت زبیاهبناج«هم

 هدشمامنابب رقتتمسق نآ دداپیاملآ تامهمو تشوص هک دندوب
 . دن دوب هدشاقب رفا رددوخ ریاخذ زاهدافتهاب راجان و

 یاپبآ كيدزناكيرما مجاپم ناک وان هکنیا همه رتدب
 دن دشیم سن وت

 یتروشم هسلج اهدعآ شیپ نيا هطساوب ناههدنامرت
 كبد زن مد ره هک یناهامیپاوه شرغ نکیل دندادبیت رن یهان وت

 م ارابنآ ! دندشیم اهشرف هک تشذگن یرید . هننخاس ن

 هب ع و رشاهنکما پسب و دیدرک یشارخ همعاس یاهادص هبلب هبن

 هند زک بس نت
 ووب رسفا یاهدع لماحهک یببج؛اه بمب نیا ژا یکی داجفا رتا هد

 نایتس رد را ترب یاهخوگباد ناشمادک رهودشنوگ زا و

 نایتسب رد . هاتفا یاهشوگب اهکسیور ودوب هدع نیاوزج زین 3 ۱
 نانک راک عقومنامه رد . داتقا هاربو دشدنلب ؛ دیدز یاهمدص

 دوش نآ دلصاح یا هحبتت هکنیانودب 9 وه اوبدیلا وهدشیو ری
 فده ؛ دن درک یمزاو ربمک عافتر رد هک اریناهاسپاوهدتناوت ۳
 دن دوم یمدیل ام ؛ دنهدرا رق

 نیا ادمناومو دندررک ی منادابمب بنرم اهنکفا بیپ
 یراوم تلکیسروتوم« اهبب زا رگیدیکب نایمنیادد .دنددربيم

 یر نوگژاو ار وا ودرپک تباصا دوپ روبع لاح رد

 ۲ مو دز یقلعمنای طص ۰ ۱ قلم نایا-: رک یرنم كيرودتلحيس روت وه ۱ ۳
 نم دشیفق وتم و تفر

 زا ید تری رثا_ددهک یاهب رض دوج و اب نایتسب رک
 ۹ رسب ودش تاکیس روت وم داوس

 ءراک ؛انشآ لکیهنآ .هش ربس شلب اقمیئانشآ لکیه ان ؛ دنهرک یم یمیشنب 9 ف :.دن بقع هک یاهیلقن طیاسوودا رفاه وبن یا ؟ حفر یم شیب هک روطناس

۳ ۹ 
 ابوا ندید رجمب نایتسب رک . دبخرچیمشدوخر ود 3

 کافر

 2 دوبمیک ود وب هدزوح

 داتفا ءارب شهاتسفرط

 + ووب هدروخشرسب هک یاهب رض هطسا وب هک دوب

 . وشراوس , !نیثیاک -
1 

 ۷1 ودش زا وس تلکس روت ومتشپ ك ربت دراه

 . داتفاءا رب ش ریس طخرد
 هلا وب دیدرددا رفا ینیشن بقع

 ارشریتتفه ۰ كربندراهنیتباک هک دیامنل رتنک
 فقوت ودهدهماداشها رب هک درک رمانابتسی رکب
 ِ ژاود رک تغاطاادشق وام رما نابتسب رک دوبن

 هداج رگیدالاح . داتفاولج ؛ دن دوب ییشن بقع

 امشچ وهدژ همغا دام رک تدش زا ناشی اهبآ

 و اجنبا ؛ هداجلوط مامئرد دوب هتف رک

 1۱ رد دل رب د راه

 ۸ یلکب شتروصهحناس
 . "1 یدناباب و دشیشالتم
 دنتمب نآ رودب هک

 غرممخت تروصب
 دمآ رد یگ رزب



 و» زح زا
 رز ااهبعاب هد هدارعتارا و ۰ يا

 , وب یاهب|
 نر کت تفش اهتسپ هر ی ۲

 ۲ ناهنر
 و

 ۱ ۳۳ رب هوا 1 عا نخسم نا 2 4 وسح : دی ی ۱ گه ۳ هزب یو
 ز؟ یاهدب وج دهد ناشتسد یراک ورو

 :فرخنماب ۱ هربتتباوخ .  2م لاحزا

 ۳ زب توح زیچهچهب مار

 وص نیا ری هچره ح تر وض رد .ننزن بف رب و هک . ا فرح قم دا وخیم حل
 * وب با وخ تار

 هساوعبمملد . تسام رک یلیخا رحصیا وه بوخ یلپخ ِ
 یاههوک یاوه , ماهدرک وجبآ سوه . دوب تن یک دروس

 تساشمارآ نیرف دمادآ زیچهمهاجن آ . هوزمریبن ِ
 فرب رب یاپهوک . تفدورف یئایود ردو ةرک ترک 9

 روهک دید . دیدمسچ» شناگ ید ربا رب ددیبا رسنوچا

 «لتتافیرفتب رگ دام» شمان هک هنک یاب یر دا وب
 در یمرسباکی رها ردهک درادتسودلگب اممنب ار یناوج سا

 بقهژا كربن دراه ۱ دیشک لوط یاهظحل شتوکسنوچ

 : .دیشک های رف هاب ودشرس
 یلاهزیپمدوخنژزا !نزب فرحنزب مجاد ! نزفرح _

 وگب « یروآیم رطاعب ابآ . یدید نلرب ددادولون .وکی

 » دوب روجهچ شا هاینمنی

 مهیا ادشیاهکلب هک د شوک ودرک ینک رحنایتسیرک
 هب تسناوت یمن و دشیممامت شتقاط هچنانچ رگ | . دوشمنامندمآ
 دن دشیماهمسلگنا داتف رک ناش رفت ودره ؛ دهدهمادا شی ودشپ 1

 ناشداظتا یتشون رس هچ تدوص نآ رد هک تسا مولعم هتبلاو

 تا وءاگ و درا ونادن ز ۳ دیشک یمار

 یناسآ حبش نربودش قرتحمیزیچ ناهگ ان مفومنیارد
 , درک دا سیاه آ فا رطارد

 یلام «نبم» ژاوی - ههک درک یمن رکف نایتسیرک
 .هدرک هروخ رب ؛ دناهتشاک هواج رو ینیشن بقع ماگنها بن املآ هک

 راجقنا ۰.۰ دوب هدمآ هوجوب یمداصت ننیچهک دوب نیا تفیفحیل و

 مهد» ونییوخ وهدولآ اپارس نابتسپ رک هک دوب دیدشیدده
 سیهشت ارزیچ چیه تئاوتیمن» رگید . دانفانیمز یورفوک

 هدانفایاهشوک ردهک ارتلکیسروت هدشهل هدون رد

 هد یشالتم یفکی شت روص وتشا تب یماظن ساب هک ید
 نوچشرانک ودناس رپموا كيورنار مع آه ۱

 یشارخ شوک دفوعم وایرف هداتسپایم

 و
 دز هند

 ّس
 یورهک دن ؛نشاذکی تشاددای ۳

۲ 0 

 1 1 4 الین

 واعسرف یرول یرادقمشن ز یا رب نایب رک اعس وت هل ربن راه نهی

 و | یچرگ )یابی رفمادن ا.ورک میلست واب یل رزرو (ردآ نایتحب رک و

 ریگگ ا تیغر سیاه وفج روب زمیر ول

۳ 

 منهجنآ لخاد مقاوود یلو تسینیرگبد زبچ هناغژاب رسزج

 تا

 دوب یئازوس

 هک دوبیدرم ؛ درکیم تحدخ شتسد رب زحون هک یئتییاک
 تپمها یلوخ زین شدوخب وتفدیم دامشب اهبد وه تخس رس نمشد

 وربطت شدارن رطاخب ارحون هدوب «ولک لک » شمان . هاهیم

 دوبیاه اهب ناتایددص ردهتسویپ نشخدرمنبا . درکیم رخسمن
 یتسقرد ارهتسد ره یدتک منت تم زاپج هبار هناخزاب رسأت

 مات و دربیم نف.ارک نیارزا «وکک » ننیاک .دزاسسوحم

 رباساتجیت دزبم رود حون یتیافک یب دوحمرب زبنشیاههناهپ

 دن دب زد وسهنک هاب دنفابمتمح زی حون رطاعب دن دب هبع هک اهژاب رس

 ممج مهدود هکستقویل و دندوبنیدب دارفا كتكت اهنآ دیاش

 نانچنآ ار هراجببحون یکدنز ,دن د رکیسلیل دهماقاو + .دشیم

 , .دشیم ربس شناجژا هک نو رکیم غلت

 دات راظتا و هرکیم راک مع لکبام هاخزاب رسنیمهرد

 و ,وبهسود حوت اب هک ل کام زحب هیشکیم ادشلاقتا مکح

 زا دنعابترابع هک نی رباس :درکبمیناب رهم

 <یلند»۲« رکن رب»ناژاب رسو «تحبر» نشخ نابهدرک

 ردندو واینوخ نمشدو <دوونرلب ما و

 2 تفک حون هب لکیامدابکی

 اتکا ققاوتمت یو یبهاهلیا !صسرت

 تشاداهتموصخع ون نبا قباوسزا هکبعالطااب حوت نکیل
 دگر رک زور

 روطنبمه . دنکبم هءاوخیم شلد هک راک رهنابهورک

 ۳ : نتییاکم ه
 یژوو هکشیااتتفایمهماد| بیت رتنبهب هتاخژای رس ووما

 یاهبده ندب رخ یا رب هک ادیزالدتسی غلیمهکدشهجوتم حون
 ۳ یاجب و دناءدیدزد دوب هدررک اذن | سب شن زدلوم زور تپج

 ۱ هفناهتش و نآ
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 ۳ اسکن

 ت یر" ۳ یت رهش نونکا هک دوویل اه دیدج هراعس 2 رز زاب 8 : دم راک رب 9 8 نس رفجیرث اه ؛ رجکیی نشومهلجم راگل ربخ
 , دیماجلا ل» پسک لا ون میک و دلیفسن امییج هر کی لوراخ اط 9 طب .لاس 2 و و یل ۱ :ینلانج
 مدیص رب ( رو یوجه-جرد) ملیف شیاملاب هک و 27 نتهب تین تک

 ۳ منرجردوزا لب - دوحت مارگ ناگدنناوخ رلظنب ارلآ هصالخ بنسل تیسانتهی
 1و 3 9 ۱ و «یسیدرپ» میناسرب
 , طقق و ِت ۰ ی یاد , ار میلاتانویتنو هتیضلقم

 نسزوه كار اب «سوه نابایزادمب مکن هابتشا رکا مربی یدنخبل ؛ مدرک تاقالم ی ۰
 بل 1 شروش»> ینمی ب سی ویدتباب «هراتسو ملبف تر ی شو هاتوک یاهوماب و تشاو بلب
 دخت رتدمیارب هکاووب ۱۹۵۳ نلاحرد جم ۰ ۳ وترپهشهمهاب .دومشیم یزاب شکنر

 هلمافالب + دبوومن تلرت از ر ِ شا اسد یک یه تن یا کت 3 5 یزاب شبلق یورزا یلاتان» زلو 7
 , دی تیحص دو زفا هدر و | تسدب اهملیف رد تک رشرتارب اجنیارد مویرانس یورزاهن دنکیم 8 او

 مدوب هدیسرپ تربارزا نم
 واو تسیچ یلاتانب مجار تاهدیقع

 نی رتکنشق نیرتاببز :دوب هتفک
 هدب رف [ ادخ هکتسا ینز نب رثاب رلد

 سیا

 -ربخ «تشبپب و یلاتان دنب وگیم

 جم امش دبهز و تسا ناراگن

 رتخد كب هنوکچ هک درک دیهاوخ
 ناراگنربخ تشهب ناومت
 . دشا

 هداسو لپس رابس نآ باوب

 رود ناراگنربخ تقوره , تسا
 ودن دز هقلح «یسب رنک اداب «هراتس»
 تاوج ساتم دلایتسرپ هچره
 یسک دنتشون داقتنا هچرهو دندینش
 هرانس نآ درکت یضا رتعا اهنآ هب

 ناراگت ربخ تشپب مقاورد سی رثک اای

 !یب و نیمه .دوشیم بوسحم
 مد رک ح رطمهک | ریل اوئسنیل وا

 وب نیا

 ؛ ناترا نرم یزابزا
 یضار «راتسکنیت وم یروجرام »
 هکبلاحرد ورز یدنغبل مهزاب «دبته
 خساپ دریکب یدجةفابق ررکیم یمس

 داد

 یلیخ..,متسه یضار یطیخ
 هدجیه رتخد كي لر نم ملیفنپارد
 هک م نکم یزاب ار یتاصاسحا هلاس
 دی اب هک روطن ]ار قشهیمقاو. یتعم
 هک )لوون یتت و تبچ نجس دن ادیم

 (دوشیم ایا یلک نج طسرت نآ

۲:۳۹ 

 ۳7 هند تسو

 ((هوو یلاتان»
 سس

 صحت

 دی ورب < یهاررس> زا یم
 موووو لاتدد هبح اصمشیپ یدنج

 زدن ینص ی وب
 تیک زر دیابت
 متفایمهلمج نیادابب تقوره -

 هتبلاو . تساروطنینه هلب .ت
 «یاهرقن ماج و ملیف اب هک دین ادیم امطق

 هراتس جیهرخآ د زی ریمو رف مبلق

 هتشذگ نینچ نم لثم یلاس هزا
 دب  یممدای .تسا هتشادن ینب ربش

 نتسکشرث | رب هک متشادن رتشب لاسود
 نیدلاواب ما هقالعررومكسو رع اهن

 راپچ یتق و ؛مدرک رهق ملیماف مات و
 متفر از وراتناسب مرداماب مدشهلاس

 ملیف رد

 زل ونسروا اب «تسا یدبا ادرفو

 نم

 یگشیپ رنه لیصحتزا سپو

 اما . مدشیزابمه تربلک تدولک و
 مسلیف نیارد یطرش هچب دین ادیم
 یاسور هکیطرشب مدرک یزاب

 ما هتسکش كس و رعنامهنیع وی دونسا
 ۱ دننک هیهئار

۱ 

 یزاب لاصسب ات ملیف دنچ

 كشاب ودرک رکف یکدنا ؛ دیاهدرک
 دادباوج یلدودو

 یلو .. متادیمت شتسار -

 » ملیف ۲ ( رد یکلاس هدزاود نس
 مدیسرپ هراب ود

 هک یلاهملیف نیرتفورعم
 تفگ هدیراددایب ۰ دیاهدرک یزاب

 «هدیشوب همکچ سو رع» یکی -
 تفه هک یتقو كي ون اتسااراب راپ اپ
 رد هزجمم» یرگید ...متشاد لاس
 اراهوانی روماب «مراهچ و یسناب ایغ

 اما ... متشاد لاس تشه هک ی تت

 : وهاروکسا» رد یزاب هرطاخ

 شومارن تقوچیه ار «یهادوکسا

۷ 

 ات



 ماناکبرما برفی ر جام ذایتفا و رثاگلب

 ی روسی حب
 ادیآدیننازنش یظت رنک ات سلف

 ۱ (راوسهکب)

 نامربقتشذگ ر سز) تسیابف نیل وا
 هجوت و تتدابهک اکی رمآ خیرات

 . یناپمک طسوترابنیلوایارب یصاخ]
 ۱ تاددش هیت رتزاوناردا ربمظعم

۱ ۱ ۸/16 

 1۳6 دمو دنلععنس

 960761 ظنعوتم» اطم
: 

 :2لا رتشان ۲

۱ 9 ۷۵۲ 10810 
ّ 

 دومنوتیالک
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 زوم ی 9

۳ 
1۳ | ۸ 5 



 7۲ 6۳ ئ مس 7

 راز هلالناب ایخ یاملیس نیرت روهشم-

 و « اکیسروب روتبو » تک رشاب هک تسایتاهملیف یرسزا-۲

 .دشهیهت «نرول بت سو
 نا رهت مودجرد یامتیسنی رتپب-۳

 دل نل |نرتسو ملیف نی رتهب ونی رت روهشم-<

 «لا وات راک یا رجام» و «یب 7 لک ویاهملبفدنم رته وابیز هراتسو

 راثآ رياس و یدته؛یب رع یاهملبف هدنهرشیامن یاملیس <

 «یتالطوزابدرم» ملبفرد «یل وموشعت هدننک اقبا-۷

 «یلک نج» ینامرهق ملی -۸
 و « رجنب رک تراوتسا > تک رشاب هکییاهملبفزا یکیمان

 هدشهیهت < راک اروبد»

 هقب اسمناگ دن رب هتباسم ناگ دن رب

 تسیچ ملیث نا مان اهدوسقراسلدوک

 (۱8۳) هرامش (۱۵۳هرماش)

 (نارهت) مهلیمج هزیش ود-۱ ار یا ُن 7 زبش ) ِ

 /عربت) یلغوارکا 6 4 (ناک رک )یدت وامدحرب | ۳ (رهشهرخ)جریایلعمالع « < سدان ای < ۲
 7 : حیحص جساپ (زی ربت)نایستاوهكیروس < 4

 ناراب ریز یاوریکیم :حیحص خساپ

 فلز

 (كارا) هدازدمحم ربک !یلعیاق[-۷

۱: ۲ ۹ 

۰ 

 ۳ تارا
1 0 

 : یدومع

 ترا وویاهملیف روهشم ودشم رثهناو رگ راک -۱
 ارد ار 4 مادزی ونمرونو یاهملیف رثک ۱-۲

 :6ك ربسا رتسا نازوسو زا هکبملیف نی رخ ۲-۳
 1 هدشهداد رثیامن

 ۱ زا هک دوب یملیف نیل وا < ینیچ هشوخ» -
 دشهداد

 «ماد زی و نمرون ویاهملیف زا یکی مان -ه
 وتات رام», < نیت رام ین وت »كا رتشاب یملیف +

 رک رشو ج رخب نتاکسادر ار« یب ۲ كچوک هناخو ملیف-

 فو رعمهدننااوخاب هکشیا ژادءب تجاپا ربد -
 نیمشش ش رهوش دیمین هزات درک جاددزا

 كنيب هلاس ۲۳ رسپیب زا رک سیند-
 . درک جاودزا هلاس۲3نمیرشتاپاب

 اد رف» ملییرد زل وکی اداب راب-

 استفههسوسو» ملیفرد ورن ومنیلی رم
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 ودن درکیم راذگ او مدوخن ار مراک

 ارووخ رظت دروم مرفو لس لتادل «مدادیمهماد] اوت ملیق طاخ تغا رب

 ۶: ح تب
 ملیف یوتحمو مرق هرابرو

 ملیفیادتب ارد هک یکص اما _ ۲ دم .دس ریم ی ظنب یرگی لا وشس
 باغتت ۱ !وی درارف ندادناشت یارب

 و مک ی 1 یاسروو دیاگ
 ملیننوضماب هدروخیم مشچب شی
 حرطم اریتی رت یظاحل زاو یتاور ویعامتچا هدیچیب هل مكي هک اش
 تراس . تی قبطنم « وزاسیم
 نوضمیا رب هدش باختتا مرق رگبد
 بلغا . تسا زیم] هقلامو صاتمات
 و یتییرت یاپملیقرد هکدی امدید
 کات و رگات یزاس مرقوادویگ ردوا نومضم ات دیانیم باختن او یمیالمومارآمرق نادرک راک یداقتن|
 هدیقع هب . دهدن تسد زا ارووخ

 هک یبلأقرد امش یوتحم دستوارا
 ودجنکین یتاسآب دی|هورک باخت |
 یادفاریکی یتساب یم هاوخان ءاوخ
 دینک یرگبو

 یا هانوبلف تسژ لوماس
 ,دربیم)ل اب ارشتسد ؛ دریگیم دوخت
 ول نکات :تمالس او تتشکتا

 دی وکیمو درو ایم
 لباق رای عوضوم ؛نیرفآ -

 ضرع ناتتمدخ دباب ؛تسا یتسهآ
 رایب امرهشرد ناف وط موضوم منک
 هدشحرطملئاسم كردب رداق ؛دشاب تشواپ یکسک کن املس یداع یچاشامت كيوتسا مهررو هدیچپب
 راچات نم نيارب انب . دوبدهاوخت
 هفلابم و یداعریغ مرف كيباغتت ااب
 تاکت هک مدمآرب ردصرد «زیمآ
 یچاشامتیا رب اروی رانستیمها لباق
 هکدیت ادیم اش .مزاس كرد لباق
 شیپ یاملیفبلاط مدرم مومعزونه
 زور لذتبم تاعوضوم و هداتفااپ
 هک ار راهوتیا رادهدعنیا .دتشابیم
 ترابعب اب و هدوب یفسض رابب
 تواضق و صیغشت یارب مزالروعش رکید
 و یعامتجا هدیچپ لئاسم درومرد
 دیک اتیاربراچان ,دترادنار یتییرت
 مرفملینساسحیاهتمسق یورراشف و
 زا مدرک باعسا ]ریلعف یداعریغ
 هقبلس میدوب راچات امرگبد فرط
 می ریگب رظن رد زین اراهیچاشامتمومص
 رد اهنآ لیم قیاطع یلاههتحسو
 یوراوم زازبن نيا .ميناجتکی ملیف
 مه زا و شاشتغا تعاب هک تسا
 هدش ملیف یوتحمو مرغ یکتخیسک

 خ نالا ملبق نیارد دیک رواپ

 نایکیچاخلوماس
 اهنآراب رهنم هک ته یاههننس
 یولج یتحاراتتدشزا متیبیمار
 ار شیاهمشج) :مریکیمار مياهشچ

 رکید ناتدوخ (ن شویم تساب
 . دین زب سدح !راباضت هقب

 رو یفاکدحب هک دسریم رظنب
 عورش زا تعاصوویکی .تساهدش تیحص امرهش رد ناف وطملیف هراب
 میاهدشهتسخ ودرهو درذکبم امراک

 هتنکان رکیو هتکت ودیکی زونهاما
 تسا هدنآامیتاب میوکیم

 !ناخ لوماسبانج ,بوخ راسب-
 همتاخ ار ملیف یاهرابرد تحب
 زاملیس هیئامرغ افطل هژاح میهدیم
 یرگید ربارمادک دوخ راتآ نایم
 رد نافوط ابتح . دیهدیم حیجرت
 دین ادیمروخ رث| نی رتپب ارام رهش

 هقالع در وومملیق .سکعررب«هن-
 ماهتخاس هکبرات] نایم زا نم
 زاهچ . دشاب یم«تداوحهارراپچو
 ریاسربیوتحم رظن زاهچ و مرف رظن
 دوادیرت رب مياهراک

 ساسحا لوماس هتفر هتقر
 رب اروا هکنيا یارب .دنکیمیکتسخ
 تاکن «مشاب هدرو طاشت و قورس
 و هدرو] رطاخب ارملیف هجوتلیاق
 میت

 هقیظو اپق رحنی |همهژادعب_
 امشب ار ناتتیقنوم هک متادیم ووخ
 رظن نیازا هن تیقق وم .میوگب كي ربت
 امرپشرد نافوط ملیف هیهترد هک
 نیازا تیقفوم دیاهدشقف ومالماک
 هارو هتشاد رب ولجب یماک هک تپج
 نیا . دبنکیملابند ناتچمه اردوخ
 تامولعع و تاعالطا یفاکدحب هک اشیارب تسایک رزب تیقف ومروخ
 روخ هفرح رد و دیرادیتامنیسم
 دینکیمرکف كيملیف نیریاسفالخ رب
 .دیراو یتانشآ یقانیس نابز اب
 دی ] یمروجوب هچزا ملی هک دین ایم
 دوخ راک تاناکما و ةودشب و
 میوگب دیاب قارغایب .دیاهدربیب
 یهاک ءام رهشرد ناف وط ملیفرد هک
 ,ابیزوهدش باحنالپكياب نانا
 كي اي و اجب نییرود تکرحكي
 هک روشیم هجاومهن اراتسا نینارزیم
 و هدوب شزرا یاراد یئاهنت ه
 راکتبا و قودورومشزا یا هناشت
 ایشب هناتسود دشابسم نادرک راک
 هک تهجنیمهب طقف میوگیم تكي ربت
 هکدیا هتخاس ملیف كي امش تسیت یصقن یب «ملیق» امرهشرد نافوط
 یاهشزنل و تاهایشا یارآد
 یفرحنا رگیدزانم دشابیم ناوارف
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 ووصقم هک مرا ودیما.مروآ یمن ۳
 . دیشاب هو رک كرد هر

 شرسدفکشیم مهزا شاءرپچ
 دیوگیمو دژادتایمرب زب ار

 !دب راد فطل ؛مرکشنم-
 دهدبم هما د ادم

 متشاد رظن ردنم دیلک رواب-
 مرعهتشوت و ما مذابیصقن نودبوبوخ ملیق
 )ی ور اویل یاهملیف هشیمه.متسه یساشدب مد[ ن 1 ناتیسآ راک نیا رد الصانم «دین ادیم.دشن
 !تیت ابصع و هلجع«یگتسخ .دن |هدمآ رد 2۳ اب یرته بآزا بارخ و صقات یللعب نم
 نیا یناد رک راک <« رسیاههبنیو مانب ماهدنی7 ملیفرد اب اعم و ۶ مرا ودیمادن |هدرب نی زا !رمیاهملیق
 منارذگب  یبوخب ار دوخ یئاپن ناحتما

 - رتههراب رد مههبلک دنچ-
 متخ اد وگتفک و دبئوکب ناکشیب
 و نامرآاما.دننکیم افیا بوخار ءانیس یروزبو و ددخلد شیب ومک تسامومع رظن هک /۲ رودحرو همجرت نودب روطنامه مایفیاههشیپ رثه-_ ملک ینایک مت
 دن راد یرترب نیریاسرب ادموو
 یاجو تسا ییوخ هشیپرنه ۱دیو
 یبوخ پیت روشتاد .درادتف رشیپ
 دادمتسادقاف نم رظنب اف وراما تسا
 عیطمرکا مه صاشرک .تسا مزال
 ار شدوخ ملیق نیازادعب و دشاب
 ...دشدهاوخیب وخ هشیپ رثه.دزان

 : منتسب مع ار شفا رخ
 اف رص ساشرگ باختت | ای]-

 كرالک بانج ابواتهابش تبجزا
 . : تساهدوب لبیک

 هکنب|تهجزا طقفاروا.ادیا-
 تسا هروب لرنیااب قبطتم شییت
 زا دیاب نمض رد .ماهدرک باختنا
 ملیف نیاهیهت رد هک مناتسود تامحز
 .منک رکشت دناهدرک كمک نمب

 تبحصردنآ و ردنیاز|مهیا هملک
 ۳ یظفاحادخماکنه هرخالاب و مینکیم

 و رتشیب تیقفوم لاحرپب-
 نونعم  ناتفطل ز|یلیخ یلیغ- منکیموزرآ ارامش یگشیمه

 ام غارسب مهزاب هللااشتا

  :اذکدهاوخ شیامت

 متسه
 دیئابب

 یوی دوتسا ردزامواشفیمار شتسد
 نآ رد و موشیمحراخ ملیفریژآ
 هکیلاحرد هداتفا رودوتربنابایخ
 ۱ زایوایز تدعودراپ یم نارابم مت
 یسکات كيلابندب .تب)هعلکب
 مورب هناخب رتدوز هک مدرگیم
 ررق ار مووخ یاهیفرحرپ متاوتب
 رپ درس لیوجتتق ول وا حبح
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 بلاطمو درک یطار ذفاک هئانرسزا رب تفرس یدن"آ نامشچ

 دناوخ نآ رد ارربز

 كرت شنشاماب ار جالیلاک رهظزا دعب زادعب یمک ماهپ رک لنلک

 تساهتفر «دروفدلیک و هب ارهاظ وءهدرک

 هدوب شل زنمرد مین وشش تعاس یروم دراچیر

 , دوب هتفر شی رم تدایعیا رب درقسملهرتک ر
 هدوب شیارآ لوفشم یناملسرد ششات راپچ تعاسزا وبراکاتیر

 , هتف رن نوریب لزتمزا رهظزا دعب تدم مامترد «كورب یفوو
 : تفک ررک یمیزاب شپباب هکیلاحرو ین
 عقاومرددنن |وتیبن رفن تفه نیاز| كيچیه هک تسا یبیجعزیچ -

 ناوتیم ناشهه هرابردو دننک نشور قیقدروطب ارروخ مشو موزل
 . درک كش

 + یاهدرکن ناحتمازونه دن |هتنک هک مه اراهنیا دبدل هزات

 شراک رددرابدنلتاکسا دیلامرفیمروصت امش هک هچت ]فالخ رب -ب

 روب شیپ هقیقد ةدنيمه .میاهورک مهار نامتاناحتما همهامو تسا قیقد

 رد شنبشامو ماهی رک لثلک هک داد عالطا «دروفدلبک » یلحم سیلپ هک

 مچار یودوخزا هک متفک مهنم دنتساوخروتسد نمزا و دنتسه هبحان نآ

 ار شاهجیتن یدوزسب و دننک لاوئس هتفررهظزا دعب زورما هکیلاهاجب

 . دب و میه ا وخ

 :تشاذگ تسیل یورمان نیمود یوربار شیپ هتسد یدن"

 نیارب اثبو هووب شروخ لزنمرد امش هتفک رباتب «یروم»

 هلمح < رتسچن ادو هب هکبیمخشاب «وبکستروفالول»لتاق هک مینک ضرف رکا
 و درک فذح نیئونظم تسیلزا مهاروا مان ناوتبم تسا یکی هدرک
 دوشیم نینولظم دادصعت نیارسبانب تسین املسم هک مهرتسجن اد روخ
 . ات جنپ

 ؛ تفگ رولیم
 ناوتیمهدوب هاگشیارآ رد مه «وب راک اتیر» نوچ بیت رت نیاب -

 «اتبرد تک رش مه لوازورزا نم الوصا .داد لبلقت راهچب ار ناشدادعت

 متسنادیم دیعب عیاق و نیاردار

 «رولیسو دعب هظحل دنچو دمآ ردادسب نفلت كن ماگنهنبارد
 , تشاذگ نیمزار یشوک دوب یتیاضران زا یکاح هک یشرغاب

 شنبشام دروندلیک هاررد هک تفکیم .دوب ماهب رک لثلک دوخ -
 ژاراگ رد . تسا هتفرژاراگب نآ ریست یاربو هدرک یرصنخم فراست
 ندنلبنرتاب مهواو دشکیم لوط تعاسهم نیشامرریمست هک دنا هتفک واب
 زاو هتفرژاراکب هبنرموو امنیسكي نتفروراهن فرصزا سپو هثفر
 «دروفدلیگ > هب شکتیدزن یاقفرزارفن دنچندید یارب شنیشاماپ اجن آ
 تسا هنر

 .دب زفل شلب اقم تسیلیورب «رولب-» تروصزا یدن ۲ نامشچ

 ؛هدوب اهنت شل زنمردار تدمماعت «كوربیف» مناخنبا ایآ
 یارب نمهکیماکنهو هووب وا ابمه شناتسودزا یکی هربخ س

 روسلیس .دنک كرت اروا تساوخپم هزات شتسود متفر اجب اب ت

 اعیش دنخبل نانچاب تاملک نیا نتنک ماکنه

 .تخاسیمیرجام هیقب ندینشب

 هدشهچ هزخالاب «بوخ -
 یدش مولعم هزات اهتبحص همه نیازادعب ؛چیه -

 !تسا «درفسلهو رتک د بانچ «كورب یف»
 ۰ : تفک یدن"آ

 ,ووخ, روب هتفر اجت اب یبط هنیامم یارب دیاش -

 تسم رو رب نو ربب ل زنمزا تق ورههک تفگارچ -
 هک ل وا ,تسا هتفررامیب تدایع یاررب رتکد هک دیوک یم

 هک متفک نوچ د دن رروخ هکب نم هرظتنم ریغروضحزاود

 ؛تزک یگچاپتسداب هدوب <یف» لرتمرو تعاس دنچ رتک د
 هتنر اجن اب مین وراپچ تعاسزا یاچ ناجنف ی فرص
 یدج یاهنایق ابو درک روجو ممجار شروخ یمک رتکد

 هر ورزا كنرمداد یوب ار « رتچن ادو ناج هیلع دصقءوسربخ
  ,ورادن یعالطا نیرتکچوک هعقاوزا هک درک راهظا اتحارص

 رب . دیسرریم رظنب تحاران یک دنا یدنآ
 2 لرنمردرتک دزور تق و نآ ردرخآ -
 » هک تفک وار مدرک لاوتسوازا |رثیمه مینم -

 و وگتفک یارب یکتسخ تدشزاربخا هزور دنچ نیا
 لو رب یف» تفگبم شروخ هک روطنیاو تساهتفر

 .  (تساهدوب «یف» لزتمرد امتخدعپپ مین وراهچ

 وبت_یرگیدزیچ متنک هکنیازج «ربخ -
 .. . دوبنزیم یور یاچ طاسب -
 رب نان یرادقماب ناجئف ددعود ارچ -
  هکیسک . دشهداس نامراک سپ پوخ -

 ءاس دن |وتیمن هجوچیهب روشیم یلتق بکت رمرهظ
 بورشب هظحل نآردوا هکلب دروعب یاچ

 ۱ ,وراد هقالع

 اسب نیااهنآ هکدرک روبعت دوشیمیلو -

 صزوررما نیمه ؛اباپ ینیبدب یلیخ -
 اثب دننک هفخا رم نیشامزاگ و بآ هل ول بیجع

 _ِ ابمهار «كوربیفد میراچان یل وگیموت
 ۱ نولظم رفن ور اهنت تقون آو میراذگب

 رسا لثلک نیب ؛تدیلاع مهراب -



 یلالط رود كليع هکتیفاچ درم نآ فیلک وقف لباخ 6 ی 3 راک رگبد و یلک ادیپ ودنب از یکی یاری مه
 دونه یتسار ابا

 ۰هدقن نم 1
 ووجواب مینک ادیب اروامیا هتسفاوروئهام ها 1 تنگ یر ِك

 مروب هتشون همانزوررد نمرا اب تاسعخ ی
 اد تو
 دوب هدننک سدشمو تر
 1۹ لج یراتفرگب اریتحار اتبسن هداوناخ كيوت نتشون به قبثدراب

 ؟ یدرک ادیب اروا رگم ویتسآ + شادی |
 تانتشحو یردقب یو فایقزا امش هنارهامو قیتو ن ح
 ,داتسرف نم دزنب یراب تقر مضواپ حیهزو ما اوز ۴ ۳۹ ِ ج دعوت

)۳ 
 رگید اروا یاپ تسارتهب و تسا «سراورترجورد ۷: هدوب ۲

 متسین نونظمواب رگید ماهدرک نم هک مه یتاقیقحت 2 بناب ۴ مبروابن م دهاوخ ءایسكاخب اروا شنز تفکیم هکیرارفزا نوچ 0 1 ت : صشمسا
 رتفک وداد نوربار شپبدود هل ارکفتم ۳
 رگیدرفن ودزاشی میدرک باسخ هک رولطن امه مک ارد ی

 دن |هدن امن
 تفگ رولیس
 رج هکتسنبا نآ و هتخادنا تریحب ارمزیچ كب دا

 یناب

 لدات
 + تسا هدادرارق دوخ همعطوتزا دعب اررتجناو

 مه مدوخ هراب رو هک روطن امه , منکب مناوتیم هکیضرف اهنت _
 دراد لناقژایو هکدشاب دیاپ یدابز تاعالطا ,ورکیم قدم

 روبیرگبد لیلدب مهوت نتشکدصق منکیمرکف نمیلو -
 + الثم
 روپ هدش راکنیا تکت رم هکیسخش دیاش الثم , بوخرابب

 ررضتعاب لثاقراکنیمهو هدییاوخوت قاطاردرتسچت اد هل هدرکیمرومن
 لک هتسردب رخب راچان نم تشکیم ارت رکا نوچ دوشبدوب ككيدزن مهنم
 ۱ (یتادیمیوخ تووخاهزورثی نیا هک مهار لک تمبتو مدشبم

 + تفک ودر واین شدوخیو رب یدپ
 تسوریتاعالطا مباق و نیازا رتسچن ادرک |یل و تسین یرظندب -

 رطاعنب یصخش هک روش روطچ : دراذگیمن نایمرداماب ارنای رجا رچدراد
 + وورب كرم لابقتساب روطنیاوروشن یزار یاشف اب ربناحیتسود

 یایاضت نیافشک مناماهنتوتساتسردالماک + ینفگ یتسود -
 . دراوووچ ورا رفا نبا|نیب هک تسایدرومیب یتس و ر نیمه هدیچچیب وز وم

 هدنب آ هبنش رصع

 وماهپ رک لنلئ اب تل اردو رظن

 لسهک «نوترابكبا» اباپدراد

 رطاضب هک درارناکما

 وت بیترت نیاب ینون

 ۱ ۲ تخادت!ماهی رث ل
 لتافصعش اساسا لئلک هغایق فرطاگكیزا . رخآ ميوگبهچ ب

 رب هک دناهدش هدیددایژ نونک ات دارفا۰ وگنب | ریظن یلو درادن یتهابش
 سدحنم هک ر وطن ] 7 ردب]لا یلصالئات سیلپ روت فالخ
 لنلک هر رک دصتهوسشناج هیلع هک یص شه تسین نتملعم رتسچن ارمن زیم
 رگاودهدب زورب ارزیچ همه واهک دوشیء منامنیمه و رگب دیسک ای تسا

 رکف ووربیمرسب یدیدشیح ور راشفرریودوخ هک ینیب یمینک تقدتسرد
 مان ا وآتسدب ريخا راک نیاهک روشمولممدمب ودهدب ول ارلذلک رک |هک دنکیم
 رودشاب تدای رگ اهوالمب ودیرب دهاوخ وازا «یلاح» رگیرتق ون [ هدشن
 تعاسلثلک دوداب نمندرک هفخ هنراح بش هک دش مولعم مه «جالیلاک»>
 هورکیمشرکل زنم طایحود بش همیئزادعب مین وهس

 اروتناطا اهابنشا هک تشادن ناکما «ماهب رگ لثلک » یلو -
 .. وریکب یضوع شسچن اداب

 زاو مته قاطا نآرد نم هک تسنادیموا تساروطنیمه
 هتفگ واب ,ییرای ترناسمزا سپ هک هچنآ
3 

 تسرد ..دوب هدبسرب مدوب
 لتتزاسب هتشذگ ةسج . تسا هدننکم ناف الماکنم لیالد نیس نک

 ماهب رگلثلک ؛دوب هدمآ جال ی اکب رتسچن اداب یسک هچ ییکست روفالول»
 ٍتسا علطم لنلک مرجزارتسچن ار هکتسنیارب لیلد نیمهو

 تفگ رولیس

 هورکن عوضومشپاب مه یاهراشا یتح وارخآیلو -
 مه لتلک رتخرو تسا لنلک دامادوا ,دشاب ءورک مه دیابت

 ! رن ویلیم
 و هندمب :بوخ -

 لنلکن تشاد تسدزا رتسچناو هک منکیم ضرف , بوخرایسب -
 تباسنت ارنآ هتسناوتیمنای یهتنم هتشار ربخزین نمهیلع دصت هوسرد
 و دشاب هتشک لنلک ار مولولو هک هدوبن نئمطم الماک مهزونهای و دنک
 الاح ودشاب ءدیسر .دناوتیم لذلکب یعفن هچ هندا نیازا هک هدرکیمرکف
 دصولماک نانیمطااب دلاوتیمن و ررببم جنر یحور باذع كيزا شاهبمه
 , دهدب ولار لتلکد صرد

 «مامتان»و

 اطناخ نیایش ود ندرت راکتاو ق و۵ 4ع وم>م

 شتآ 5 و هلجم
 :خا یاهنشج و زا وجای4حفص 4۸ رد



 ۱ مبقا و۵0۴۲ و ۰ ور ضد ا لشم
.۰ 

 نرولوژ فورعمباتک زا سابقا یگند - پوکسامنی
 لا رتشاب

 نایافزاوسنارف -فونیژیکنا - انیسوک ابولیس- زاپوبونژ - زنگ دویدروک

 هزولاگ نیحرآآ _ فورعمنادرگ راک رث
سوف وا(خین وم) اینا (مد)اب رپلپا (سیداب)نردم ملیف ها رتخهلوصحت ۲

 (دارگلب) 
 هد یوپ



 اشتر تشک اتو

 انارابرژات یارجامرب یتملذر دا ج۶ ۱ نازار واک ءا گو رک موم وزاک ,زیتسو رک امتسلاعناعخرد هراتسنتدنچ كار تشاب هتشذگ ناجز ناتساد»ب

 دنکیمایخ تب هقوشممهب دیلی شعكياب وب اک اژاژ دنکیم هیده نلژ لثادهب یک ابقشعتریسوکیت» نروصت+رف ) ۱ اعماق هم ۳  ۲ و
9 

 ادب منوتشه - موشش - مینوراهچ - مینود : عورف



۷ 

1 
27 

1 

 ىْ ۴
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 مجرد 4
 نر ور ۳ ل
 دی ار مور ئ

 فری مرا طیف

 اس ی رک


